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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002519-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. E. P. (AUTOR(A))

SOLANGI BERSI ELEOTERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

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

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

Apelação sob Id 16719022, interposto pela Autarquia Requerida, ora 

Apelante; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se ao teor do Art. 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000768-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CORREIA SANTANA (REQUERIDO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo para pagamento 

do débito pendente, ou contestação, pela Parte Requerida, consoante 

Diligência de Id 16231773; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se 

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

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000342-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU FERNANDES CANGUSSU (REQUERENTE)

IVONE FERNANDES CANGUSSU (REQUERENTE)

IVANETE FERNANDES CANGUSSU SACHI (REQUERENTE)

IVANILDE FERNANDES ROMERA (REQUERENTE)

IVAN FERNANDES CONGUSSU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000342-63.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: IVANILDE FERNANDES ROMERA, IVANETE FERNANDES 

CANGUSSU SACHI, IVAN FERNANDES CONGUSSU, IVONE FERNANDES 

CANGUSSU, IRINEU FERNANDES CANGUSSU Vistos. Trata-se de ação de 

alvará judicial proposta por IVANILDE FERNANDES ROMERA, IVANETE 

FERNANDER CANGUSSÚ SACHI, IVAN FERNANDES CANGUSSÚ, IVONE 

FERNANDES CANGUSSÚ e IRINEU FERNANDES CANGUSSÚ requerendo a 

liberação do saldo existente na conta vinculada ao FGTS e PIS/PASEP de 

Mamede Pinheiro Cangussú, falecido em 29/05/2001. Com a inicial foram 

coligidos documentos ao PJe. Determinada a juntada de todos os 

documentos pessoais sob ID 11871947, ordem que foi cumprida 

devidamente (ID 14324583). Recebida a inicial (ID14326885), foi 

determinada a expedição de ofício à CEF, que respondeu apontando a 

existência de saldo de PIS no valor de R$ 4.156,00 (quatro mil cento e 

cinquenta e seis reais), sob ID 16357170. Foi determinada a 

complementação da qualificação do falecido e a juntada de certidão de 

habilitados perante a Previdência Social (ID 16380988). Apresentada a 

certidão de inexistência de habilitados (ID 16631566) e a emenda à inicial 

(ID 16631565). Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Trata-se de ação de jurisdição voluntária em que os autores pleiteiam a 

concessão de alvará judicial que autorize o levantamento de saldo de 

FGTS e de PIS/PASEP de seu pai, Mamede Pinheiro Cangussú, falecido em 

29/05/2001. Devidamente instruído o feito por meio de ofício emitido pela 

instituição financeira e pela certidão de inexistência de dependentes 

habilitados perante a previdência social, o pleito está apto para julgamento. 

A pretensão da requerente respalda-se na Lei nº 6.858/80, que dispõe 

sobre o pagamento aos dependentes ou sucessores, de valores não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares. Estatui a referida lei, “in 

verbis”: “Art. 1.º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. § 1.º - As quotas 

atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, 

rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o 

menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do Juiz para 

aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou 

para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor. Art. 2º - 

O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de 

Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo 

outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.” O teor das normas acima 

transcritas elide dúvidas quanto à possibilidade de acolhimento da 

pretensão autoral. Cumpre destacar que todos os herdeiros integram o 

polo passivo da relação processual e não há habilitados perante a 

previdência social. No mesmo sentido, não há notícias de outros bens 

inventariar, assim como não há saldo bancário, de contas de caderneta de 

poupança ou fundos de investimento que superem valor correspondente a 

500 OTN’s (50 OTN = R$328,97 em janeiro de 2001, indexado pelo IPCA-E, 

conforme REsp 1.168.625/MG, J. 09/06/2010). Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 1º da Lei nº 6.858/80, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

e, por conseguinte, determino a expedição de alvará judicial, autorizando 

os requerentes a sacarem o valor acima indicado, que pertencia ao 

falecido Mamede Pinheiro Cangussú, a titulo de PIS/PASEP. Por derradeiro, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC. Transitado em julgado o feito, certifique-se, expeça-se o alvará 

judicial e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Alta Floresta, 26 de novembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002111-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELKA MARIA SANTOS CEZAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002111-09.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ELKA MARIA SANTOS CEZAR RÉU: MUNICIPIO DE CARLINDA 

Vistos. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Elka Maria 

Santos Cezar em face do Município de Carlinda, representado pela 

prefeita, Carmelinda Leal Martines Coelho. Narrou que foi aprovada em 

segundo lugar em concurso para cargo de professor de educação física e 

que durante o prazo de vigência, o Município abriu processo seletivo para 

o preenchimento do mesmo tipo de vaga. Ainda, alegou que o primeiro 

colocado foi aprovado em outro certame, tornando vaga a primeira 

posição. Entendendo presentes os requisitos, pediu liminarmente a 
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suspensão do edital que convocou os aprovados para o aludido processo 

seletivo, bem como a determinação do impetrado à sua imediata 

convocação, posse e nomeação. Com a inicial, vieram documentos junto 

ao PJe. A liminar foi concedida devido ao reconhecimento de injustificada 

preterição da candidata à nomeação (ID 14340997), determinando-se a 

nomeação da impetrante ao cargo. Devidamente notificação (ID 

14700045), o Município Impetrado apenas informou o cumprimento da 

liminar (ID 14666149), deixando de prestar informações complementares. 

O Ministério Publico alegou a inexistência de razão para intervenção (ID 

16661882). Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Inicialmente, vale esclarecer que MANDADO é um termo originado 

do latim “mandatum” ou “mandatos” que significa uma ordem ou 

determinação; SEGURANÇA tem o sentido de estado em que se encontra 

o seu perigo, sem dano ou incerteza, proporcionando uma carência de 

transtorno ou remoção de suas causas. Portanto, Mandado de Segurança 

é uma ação utilizada adequadamente para corrigir as ilegalidades ou 

abusos cometidos pelos órgãos estatais ou àqueles em função do Poder 

Público. O mandado de segurança é uma das garantias que a Constituição 

Federal assegura aos indivíduos para proteção de direito líquido e certo, 

lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. Está previsto no 

artigo 5º, inciso LXIX, in verbis: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou 

habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 

for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público;”. Segundo Meirelles, mandado de segurança: 

“[...] é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou 

jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida 

por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de 

lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais 

forem as funções que exerça.” (MEIRELES, Hely Lopes. Mandado de 

segurança. 27: ed. São Paulo: Malheiros, 2004). Tratando-se de 

instrumento criado para a proteção de direito líquido e certo, denota-se 

que, in casu, houve o reconhecimento do impetrado quanto ao direito 

sustentando pela impetrante, tacitamente. Isto porque, com o deferimento 

da liminar e o cumprimento da ordem, o Município Impetrado não prestou 

qualquer informação ou apresentou irresignação quanto ao direito material 

reconhecido na decisão que concedeu a medida liminar. Com efeito, o 

conteúdo probatório disposto neste “writ” é suficiente para constatar que 

houve evidente preterição da Candidata, de forma injustificada, quando a 

administração pública promoveu o preenchimento de outras vagas para 

professor de educação física, por meio de processo seletivo, para 

contratos de natureza temporária, enquanto ainda válido o edital do 

certame que havia aprovado a Impetrante. Como fundamentado na decisão 

de ID 14340997, o Supremo Tribunal Federal assentou, ao julgar o RE 

837311, as hipóteses nas quais surgirá o direito subjetivo à nomeação, 

destacando-se a tese “iii” disposta no item 7 do acordão: “iii) Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das 

vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos 

termos acima”. Desta feita, adequando-se o caso em análise à tese acima 

transcrita, não há outra sorte senão o reconhecimento do direito líquido e 

certo invocado e a consequente concessão da segurança pleiteada. Ante 

o exposto, CONCEDO a segurança pleiteada, com fulcro na Lei nº 

12.016/2009. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

consequencia, CONFIRMO a medida liminar anteriormente concedida. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, de acordo com a Súmula 

512 do Supremo Tribunal Federal. Isento de custas e despesas 

processuais, conforme preceitua o artigo 10, inciso XXII da Constituição 

Estadual. Sentença sujeita ao obrigatório reexame pelo tribunal (art. 14, 

§1º, LMS). Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias. Alta Floresta, 27 de 

novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002576-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR NUNES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LILIANE DE MELO OAB - MT17351/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002576-18.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSIMAR NUNES PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração, sob o 

argumento de que consta erro material na decisão sob o Id. 14264324, 

quanto à data de demissão do autor da empresa em que laborava, sendo 

divergente com a data apresentada pelo autor na inicial. Desta feita, o 

embargante requer a retificação da decisão para fazer constar a data 

31/01/2014, e não a data de 31/01/2017. A decisão terminativa da 

presente ação pode ser modificada, ainda nesta instância, vez que se 

refere a exame de erro material, não implicando em infringência ao 

decisum. Diante do exposto e, por evidente erro material, com fulcro no 

art. 1.022, III do CPC, ACOLHO os presentes Embargos para RETIFICAR a 

data constante na decisão sob o Id. 14264324, passando a constar a data 

31/01/2014, conforme declarado na inicial. No mais, mantenho a decisão 

em sua integralidade. Intimem-se. Alta Floresta, 31 de outubro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001283-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CRISTINA DE LIMA GOMES CARACANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU BACO CARACANHA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIOR APARECIDO PEREIRA OAB - MT11736/O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes acerca do ID 16712621, referente à Guia de Informação do ITBI nº 

4398, para “que o título possa ser registrado ou averbado”. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000199-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON GRUBER (AUTOR(A))

JURANIR MARIA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA MENGUE DE CASTRO (RÉU)

Outros Interessados:

AGNALDO DA SILVA (CONFINANTES)

JOSE GESUALDO (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000199-11.2017.8.11.0007 

AUTOR: ADILSON GRUBER, JURANIR MARIA GONCALVES RÉU: JULIETA 

MENGUE DE CASTRO Vistos, Defiro a gratuidade de justiça, ressalvando a 

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

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

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

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

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

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

Floresta, o Estado de Mato Grosso e a União, por carta com aviso de 

recebimento, instruindo com cópia da planta e do memorial descritivo do 

imóvel, para que, no prazo de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre 

eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do CPC). INTIME-SE o 

Ministério Público. Às providências. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003539-60.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA RODRIGUES CHABOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003539-60.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA HELENA RODRIGUES CHABOWSKI REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Procedimento de 

Liquidação de Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 509, II e 

seguintes do CPC. PROMOVA a Secretaria de Vara as devidas 

retificações necessárias. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 511, do CPC, 

preferencialmente por via eletrônica, e na impossibilidade, por via postal. 

Apenas no insucesso da citação por correio, citem-se os requeridos por 

meio dos patronos indicados no petitório sob ID 13529338, e, 

simultaneamente, por edital. Na forma do art. 370 do CPC, DETERMINO, 

ainda, que em caso de apresentação de contestação, a parte requerida 

deverá JUNTAR todos os dados, relatórios e extratos do valor investido, 

tipos de bônus, saques, utilização de saldo para pagamento de faturas, 

bem como todas as datas das transações, inclusive de ingresso e 

ativação na rede, referente ao CPF da parte autora, sob as penas do art. 

400 do CPC. Após o decurso do prazo para apresentação da 

contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE 

(inclusive, acerca da tempestividade, caso seja apresentada) e, se for o 

caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 2 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003084-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOLDIMAR APARECIDO RAMOS BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003084-61.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: JOLDIMAR APARECIDO RAMOS BARBOZA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Procedimento de 

Liquidação de Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 509, II e 

seguintes do CPC. PROMOVA a Secretaria de Vara as devidas 

retificações necessárias. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 511, do CPC. Na forma do 

art. 370 do CPC, DETERMINO, ainda, que em caso de apresentação de 

contestação, a parte requerida deverá JUNTAR todos os dados, relatórios 

e extratos do valor investido, tipos de bônus, saques, utilização de saldo 

para pagamento de faturas, bem como todas as datas das transações, 

inclusive de ingresso e ativação na rede, referente ao CPF da parte 

autora, sob as penas do art. 400 do CPC. Após o decurso do prazo para 

apresentação da contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, 

CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da tempestividade, caso seja 

apresentada) e, se for o caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de 

agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003438-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA MARIA MINIKOWSKI ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003438-86.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: EDINA MARIA MINIKOWSKI ALMEIDA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Procedimento de 

Liquidação de Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 509, II e 

seguintes do CPC. PROMOVA a Secretaria de Vara as devidas 

retificações necessárias. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 511, do CPC. Na forma do 

art. 370 do CPC, DETERMINO, ainda, que em caso de apresentação de 

contestação, a parte requerida deverá JUNTAR todos os dados, relatórios 

e extratos do valor investido, tipos de bônus, saques, utilização de saldo 

para pagamento de faturas, bem como todas as datas das transações, 

inclusive de ingresso e ativação na rede, referente ao CPF da parte 

autora, sob as penas do art. 400 do CPC. Após o decurso do prazo para 

apresentação da contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, 

CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da tempestividade, caso seja 

apresentada) e, se for o caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 25 de 

setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004119-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON NOSSOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

onde deverá comprovar sua inserção no sistema de regulação de vagas 

junto à Central do Estado de Mato Grosso, bem como requerer o que 

entender de direito. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47556 Nr: 7104-35.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geremias Prado dos Santos

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson William de Arruda - 

OAB:6369/MT, PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - OAB:33223

 Ante o exposto, com embasamento na fundamentação trazida no bojo 

desta decisão e por não constatar qualquer irregularidade capaz de 

obstar o deslinde deste procedimento, REJEITO a exceção de 

pré-executividade às fls. 68/78.Ainda, por considerar incólumes as 

presunções de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa às fls. 03/04, 

INDEFIRO os pedidos da tutela provisória, por ausência da probabilidade 

do direito alegado, nos termos desta decisão.Intimem-se para 

ciência.Intime-se a exequente para que, em até 10 (dez) dias, requeiras

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64811 Nr: 4296-52.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casagranda Derivados de Petróleo Ltda, Antonio 

Sanches Espelho Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harley Ricardo Pessatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Nilton 

Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução proposta por Casagranda Derivados de 

Petróleo Ltda, em desfavor de Harley Ricardo Pessato, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 119/120 as partes celebraram acordo.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Considerando a aparente regularidade do que foi pactuado às fls. 

119/120, ressalvando interesse de terceiros, HOMOLOGO para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais à avença e EXTINGO A 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

 CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que, 

com base no artigo 85, §2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa, 

cuja exigibilidade restará suspensa pelo período e condições 

estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do CPC.

Custas processuais já recolhidas.

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

Havendo trânsito em julgado e nada sendo requerido em 15 dias, 

certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000199-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON GRUBER (AUTOR(A))

JURANIR MARIA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA MENGUE DE CASTRO (RÉU)

Outros Interessados:

AGNALDO DA SILVA (CONFINANTES)

JOSE GESUALDO (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

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

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1000199-11.2017.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 19.244,76 ESPÉCIE: [ACESSÃO]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: ADILSON GRUBER Endereço: ESTRADA 5º SUL GLEBA 

REDENÇÃO, LOTE 436-D, ALTA FLORESTA/MT, ZONA RURAL, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 Nome: JURANIR MARIA GONCALVES 

Endereço: Estrada 5ª Sul, Gleba Redenção, Lote 436-D, Zona Rural, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 POLO PASSIVO: Nome: JULIETA 

MENGUE DE CASTRO Endereço: AV AYRTON SENNA, S/N, EM FRENTE A 

GARAGEM DA REAL NORTE, SETOR INDUSTRIAL, ALTA FLORESTA - MT 

- CEP: 78587-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE EVENTUAIS 

INTERESSADOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: "O Autor vem mantendo posse de forma pacífica, 

contínua, sem oposição e com “animus domini”, sobre uma propriedade 

rural, situada na estrada vicinal 5ª Sul, Gleba Redenção, na cidade de Alta 

Floresta, Estado de Mato Grosso, com área 27.70 ha, tendo neste local, 

estipulado sua moradia desde sua aquisição onerosa em 05/04/2002 

(cinco de abril de dois mil e dois), conforme contrato de compra e venda 

em anexo. Bom frisar que na data de 05/04/2002, o autor, por contrato 

particular de compra e venda verbal, adquiriu o aludido imóvel de JOSÉ 

GESUALDO, com anuência da esposa e filha do falecido, sendo que o Sr. 

José Gesualdo detinha a posse mansa, pacífica, contínua e com justo 

título, conforme matrícula do cartório do 1º oficio, em anexo. O referido 

imóvel é utilizado pelo autor como MORADIA desde a aquisição, bem como, 

nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Os requisitos e 

formalidades processuais determinados por lei restam devidamente 

comprovados pelo contrato particular de compra e venda, de modo que 

comprova a posse mansa, pacífica e incontestada pelo lapso temporal 

determinado em lei. Assim é o imóvel, conforme matrícula e mapa em 

anexo. Lote rural nº 436-D, com área de 27,70 há (vinte e sete hectares e 

setenta ares), situado No loteamento denominado Gleba Redenção setor 

Diamantino, município de Alta Floresta/MT, dentro dos seguintes limites e 

confrontações: do marco 01 ao marco 02, distancia de 200,00 metros, 

azimute 262º27, confrontando com a 5ª Vicinal Sul, do marco 02 ao marco 

03, distancia de 1.385,00 metros, azimute 352º27, confrontando com o lote 

437-D; do marco 03 ao marco 04, distancia de 200,00 metros, AZIMUTE 

82º27, confrontando com a área remanescente, do marco 04 ao 

01distancia de 1.385,00 m, azimute 172º27, confrontando com o lote 

435-D. MATRÍCULA Nº 9.021 LIVRO 2-AS. em anexo." DECISÃO: "Vistos, 

Defiro a gratuidade de justiça, ressalvando a possibilidade de revogação. 

Cite-se a requerida para que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 

Citem-se, por edital, eventuais interessados, com prazo de 20 dias, 

conforme o art. 259, I do CPC. Citem-se, pessoalmente, os confinantes e 

seus cônjuges (se casados forem), no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 246, §3º do CPC. Intimem-se o Alta Floresta, o Estado de Mato Grosso 

e a União, por carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia da 

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

querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, 

§2º do CPC). INTIME-SE o Ministério Público. Às providências. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES, digitei. 

Alta Floresta, 28 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001925-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CARLOS PASSOS (RÉU)

MONICA SOUSA PINTO (RÉU)

MARCIO CABRAL FERNANDES (RÉU)

MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO (RÉU)

CIBELE SOUSA PINTO CABRAL FERNANDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001925-20.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA 

S.A. RÉU: MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO, MONICA SOUSA PINTO, 

CIBELE SOUSA PINTO CABRAL FERNANDES, SERGIO CARLOS PASSOS, 

MARCIO CABRAL FERNANDES Vistos. Inicialmente, certifique-se quanto à 

(in)tempestividade da apresentação da contestação. Ademais, por 

verificar que os integrantes do polo passivo não estão devidamente 

representados nos autos, SUSPENDO O PROCEDIMENTO e DETERMINO a 

intimação do patrono subscritor da contestação para que, em até 10 (dez) 

dias, traga aos autos a competente procuração ad judicia de todos os 

requeridos, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do 

art. 76, do CPC. Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 28 de 

novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004221-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JORGINA HERCULANO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Seguro social- INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004221-78.2018.8.11.0007 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA JORGINA HERCULANO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL- INSS Vistos. Trata-se de ação de concessão de benefício de 

prestação continuada ajuizada por Maria Jorgina Herculano em face do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício, eis que se trata de 

pessoa com deficiência, incapaz de promover seu sustento, por estar 

acometida por neoplasia. Com a inicial foram coligidos documentos ao PJe. 

Os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. Fundamento e DECIDO. 

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

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

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

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Entendo necessário, para análise da 

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

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

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

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

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

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

determino a imediata realização de ESTUDO SOCIAL na residência da 

parte autora, com o fim de verificar o preenchimento do requisito objetivo 

previsto na Lei n.º 8.742/93, consistente na condição de hipossuficiência 

econômica e, para tanto, NOMEIO a Assistente Social credenciada nesta 

Comarca para realização do estudo social na residência da parte autora. 

ENCAMINHE-SE à Assistente Social cópia da inicial, da presente decisão e 

dos quesitos eventualmente apresentados pela parte autora e dos 

quesitos ofertados pelo INSS (arquivados na Secretaria da Vara), 

consignando o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo de estudo 

social ao Juízo. Competirá à Assistente Social verificar a real condição 

financeira do núcleo familiar da parte autora, relatando minuciosamente 

acerca da residência, se trata-se de imóvel próprio ou alugado, qual a 

quantidade de cômodos na casa, quais os bens móveis que guarnecem à 

residência, se possui veículos, qual a renda auferida pela família e outras 

informações relevantes ao deslinde da causa, devendo ainda responder 

aos quesitos formulados pelas partes. Outrossim, nos termos do Convênio 

nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

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

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO perito judicial o Dr. 

Charles Miranda Medeiros, CRM/MT 3253 e FIXO os honorários em R$ 

400,00 (quatrocentos reais), excepcionando a tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF diante da escassez de profissionais que aceitam efetuar 

este encargo, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário a 

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

Vara com tempo suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos 

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

apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos e 

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

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

mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). Estabeleço como 

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

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A deficiência ocasiona 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial? Qual o grau do impedimento? c) Os impedimentos, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas? d) A 

parte autora em razão da deficiência que o acomete e dos impedimentos 

ocasionados é capaz de gerir sua própria vida sem a intervenção de 

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

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

submeter ao exame pericial. Após a juntada do relatório de estudo social e 

do laudo pericial, CITE-SE o requerido, com o encaminhamento dos autos, 

devendo constar as advertências dos artigos 344 e que o prazo para 

contestar é de sessenta (60) dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

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

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

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar acerca dos laudos, consignando que o silêncio importará na 

presunção de concordância. Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o relatório de estudo 

social e sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação. Com a manifestação das 

partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in albis” para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais no sistema da 

assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme Resolução nº 

00305/2014-CJF. Por fim, façam os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, 28 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002733-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002733-88.2018.8.11.0007 Vistos. INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de quinze (15) dias, manifestarem-se acerca do 

interesse na produção de outros meios de provas, justificando a sua 

pertinência, sob pena de preclusão. Às providências. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 13 de novembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004091-88.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - 977.324.351-68 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004091-88.2018.8.11.0007 Vistos. 1) Considerando 

que a ação de retificação de registro civil constitui-se em procedimento de 

jurisdição voluntária; considerando que consta na exordial pedido de 

retificação do assento de nascimento do requerente para que passe a 

constar o nome de seu genitor; considerando ainda, que consta dos autos 

procuração de EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS (indicado na inicial 

como genitor do autor), outorgando poderes à causídica subscritora da 

inicial (ID 16551759), INTIME-SE a parte demandante para, no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial para o fim de incluir EDUARDO 

RODRIGUES DOS SANTOS como autor da presente ação, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2) Com ou sem o aporte do determinado no item 

“1”, transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE do necessário e façam-se os 

autos conclusos. CIÊNCIA ao Ministério Público. Às providências. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 21 de novembro de 2018 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003586-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MARCENO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVERSON DOS SANTOS GONCALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO(A))

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003586-34.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Rescisão Contratual, proposta por VALMIR MACENO DA SILVA, em face 

de DEVERSON DOS SANTOS GONÇALVES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Menciona o autor que no ano de 2016 realizou um 

contrato com o requerido pactuando permuta de um imóvel rural de 20 

alqueires na Gleba União, e que em contrapartida recebeu dois imóveis na 

Gleba Cafezal medindo 12m/20m e 15m/20m. Todavia, que encontra-se 

impossibilitado de tomar posse dos imóveis, em razão de um terceiro 

chamado GILBERTO LUIZ GOMES), ter tomado posse dos referidos 

imóveis, haja vista que o requerido Deverson não teria realizado o 

pagamento estipulado contratualmente com este terceiro anteriormente. 

Com a inicial vieram diversos documentos. Recebida a inicial, designou-se 

audiência conciliatória, a qual restou inexitosa. O requerido apresentou 

contestação, o qual alega preliminarmente a incompetência territorial, posto 

que a ação envolve direitos reais sobre bens imóveis e com previsão de 

foro em contrato para dirimir quaisquer dúvidas a Comarca de Colider-MT. 

Com a contestação vieram diversos documentos. Intimada a parte autora 

para impugnar a contestação, esta quedou-se inerte. Intimadas as partes 

para especificarem provas, o requerido requereu a apreciação da 

preliminar arguida e indicou eventuais testemunhas a serem inquiridas. O 

douto Defensor Público pugnou pela intimação pessoal do autor para 

comparecer à Defensoria com o fim de indicar o rol de testemunhas. Após, 

os autos vieram-me conclusos. É o breve relato. Decido. Sem delongas 

desnecessárias, nos termos do art. 63, do CPC, “as partes podem 

modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro 

onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. E ainda em 

seu §1º, que “a eleição de foro só produz efeito quando constar de 

instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio 

jurídico”. In casu, diante da existência de cláusula de eleição de foro no 

contrato juntado ao Id n. 11262288 - Pág. 4, deve ser afastada a 

competência deste Juízo. Nesse sentido, vejamos: “Publicado em: 

18/06/2018 Julgado em: 13/06/2018 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO Classe: CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 

1004422-91.2018.8.11.0000AGRAVANTE: SOYGRAIN COMERCIO E 

INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP AGRAVADO: NIDERA SEMENTES 

LTDA. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOEMENTA:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO 

DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR 

AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO - INCOMPETÊNCIA RELATIVA - 

INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - PRELIMINARES REJEITADAS - CONTRATO 

ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – 

VALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não 

conhecimento do Recurso se foram devidamente impugnados os 

fundamentos do decisum, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC e 

ao princípio da dialeticidade. Em se tratando de incompetência relativa e 

não havendo prejuízo para a parte adversa, principalmente porque na 

avença existe cláusula de eleição de foro, descabe alegar a nulidade da 

decisão por ausência de contraditório. “É válida a cláusula de eleição do 

foro para os processos oriundos do contrato.” (Súmula 335 do STF). 

(RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução extrajudicial. Decisão que 

não acolheu exceção de incompetência. Irresignação dos executados. 

Cabimento. Cédula de crédito bancário que fixou cláusula de eleição de 

foro. Eleito contratualmente o foro do domicílio do emitente. Avalistas 

domiciliados na Cidade de Franca. Irrelevância. Contrato livremente 

pactuado pelas partes que não apresenta qualquer vício, sequer quanto à 

cláusula de eleição de foro. Aplicação do art. 111, CPC que afasta as 

regras gerais de competência. Emitente domiciliado na Comarca de 

Bonfinópolis/MG. Exceção acolhida. Autos encaminhados para a Comarca 

de Bonf inópo l i s /MG.  Recurso  prov ido .  (TJ-SP -  A I : 

20026791720158260000 SP 2002679-17.2015.8.26.0000, Relator: Lidia 

Conceição, Data de Julgamento: 01/03/2016, 12ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 01/03/2016). EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DA SEDE E 

DO DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS. Validade da cláusula de eleição para 

processos fundados em contrato (STF, Súmula nº 335). O valor do 

negócio em lide afasta-o do conceito de contrato de adesão e da 

incidência do Código de Defesa do Consumidor; excipientes que não são 

hipossuficientes. Recurso a que se nega seguimento. (TJ-RJ - AI: 

00049084720138190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 24 VARA CIVEL, 

Relator: MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 05/02/2013, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2013). Diante do 

exposto, ACOLHO a PRELIMINAR de incompetência, em razão da eleição 

de foro. Portanto, DETERMINO a remessa da ação à Comarca de 

Colíder-MT, pelos motivos acima expostos. Às providências. Alta Floresta, 

MT, 21 de novembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003607-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA TREVIZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003607-10.2017.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista 

as justificativas carreadas aos autos (ID 16239840 e 16524824), 

REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 20.02.2019, às 15:00 

horas, exclusivamente para oitiva das testemunhas arroladas pela parte 

autora. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 21 de 

novembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003380-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. S. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003380-20.2017.8.11.0007 Vistos. Cuida-se de 

ação de partilha de bens posterior ao divórcio proposta por JAILSON 

PEREIRA DA SILVA, em face de GISELE MARTINS DOS SANTOS. Alega a 

parte autora que casou com a requerida, pelo regime de comunhão parcial 

de bens, em 05 de fevereiro de 2010, tendo se divorciado em 31.01.2012 

e a sentença homologatória transitou em julgado aos 19.06.2012. 

Menciona que na ocasião do divórcio informaram que não haviam bens a 

serem partilhados, porém, o casal possuía um imóvel adquirido por esforço 

comum, durante a constância do casamento, imóvel este localizado na Rua 

Marupá, n. 235, Jardim das Oliveiras, Alta Floresta-MT. Desta feita, requer 

a procedência da ação para partilhar em 50% (cinquenta por cento) o bem 

adquirido pelo casal, na constância do casamento, bem como a divisão na 

mesma proporção do imóvel construído após o divórcio no mesmo terreno. 

Ainda, seja a requerida condenada em ressarci-lo pela fruição da parte do 

bem que lhe pertence, com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) 

dos valores recebidos à título de aluguel desde meados de 2014, bem 

como o pagamento de 50%(cinquenta por cento) de aluguel da residência 

utilizada com exclusividade pela Requerida, desde fevereiro de 2012. Com 

a inicial foram juntados diversos documentos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação e determinada a apresentação do 

contrato do imóvel em posse da requerida. Audiência restou inexitosa, cf. 

termo encartado no Id n. 12575208. Contestação apresentada 

tempestivamente. Alegou a requerida em preliminar, a existência de coisa 

julgada e a necessidade de ajuizar ação anulatória, porém, como resta 

ultrapassado o prazo de 04 anos do trânsito em julgado, ocorreu a 

decadência. No mérito, requer a improcedência da ação, vez que o imóvel 

foi comprado unicamente pela requerida em 05.05.2014, pelo valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Com a contestação foram juntados diversos 

documentos, Id n. 13081967. Impugnação à contestação, Id n. 13410519. 

Oportunizada a manifestação das partes, ambas requerem a produção de 

prova oral em audiência. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem, verifica-se que não houve a 

apreciação da preliminar arguida pela parte requerida, portanto, passo a 

analisá-la. Sem delongas, ACOLHO a preliminar arguida. Assim, o feito 

deve ser extinto sem resolução do mérito em razão do instituto da coisa 

julgada, vez que em consulta ao sistema Apolo e aos documentos 

juntados aos autos, constato que nos autos sob o ID nº. 99259, o qual 

tramitou perante a 1ª Vara desta Comarca e foi extinto por sentença 

homologatória transitada em julgado, conforme certidão aportada no dia 

19.06.2012, as partes informaram que inexistiam bens a partilhar no 

momento em que pleitearam a decretação do divórcio. Ainda, tal 

declaração foi devidamente homologada pelo Juízo. É cediço que a coisa 

julgada, de um modo geral, encontra-se disposta no artigo 502 do Código 

de Processo Civil, in verbis: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a 

autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais 

sujeita a recurso. Desta feita, diante da coisa julgada material, nos termos 

do art. 485, §3º do CPC, o presente feito deve ser extinto sem resolução 

do mérito. Ademais, visando a parte autora rediscutir tal questão deveria 

ter ajuizado ação anulatória, dentro do prazo decadencial de 04 (quatro) 

anos, nos termos do art. 178, II, do CPC. Neste sentido, vejamos: CIVIL E 

PROCESSUAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA POR COAÇÃO. 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO 

ANOS. ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. É de 

quatro anos o prazo de decadência para anular partilha de bens em 

dissolução de união estável, por vício de consentimento (coação), nos 

termos do art. 178 do Código Civil. 2. Não houve alterações de ordem 

jurídico-normativa, com o advento do Código Civil de 2002, a justificar 

alteração da consolidada jurisprudência dos tribunais superiores, com 

base no Código Civil de 1916, segundo a qual a anulação da partilha ou do 

acordo homologado judicialmente na separação consensual regulava-se 

pelo prazo prescricional previsto no art. 178, § 9º, inciso V, e não aquele 

de um ano preconizado pelo art. 178, § 6º, V, do mesmo 

diploma.Precedentes do STF e do STJ. 3. É inadequada a exegese 

extensiva de uma exceção à regra geral - arts. 2.027 do CC e 1.029 do 

CPC/73, ambos inseridos, respectivamente, no Livro "Do Direito das 

Sucessões" e no capítulo intitulado "Do Inventário e Da Partilha" - por meio 

da analogia, quando o próprio ordenamento jurídico prevê normativo que 

se amolda à tipicidade do caso (CC, art. 178). 4. Pela interpretação 

sistemática, verifica-se que a própria topografia dos dispositivos remonta 

ao entendimento de que o prazo decadencial ânuo deve se limitar à seara 

do sistema do direito das sucessões, submetida aos requisitos de validade 

e princípios específicos que o norteiam, tratando-se de opção do 

legislador a definição de escorreito prazo de caducidade para as relações 

de herança. 5. Recurso especial provido. (REsp 1621610/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 

20/03/2017) Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

JAILSON PEREIRA DA SILVA, contra GISELE MARTINS DOS SANTOS, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o 

valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, eis 

que se trata de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. Após 

o trânsito em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, MT, 23 de novembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003021-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CIPRIANI OAB - MT21468/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003021-70.2017.8.11.0007 Vistos. INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de quinze (15) dias, manifestarem-se acerca do 

interesse na produção de outros meios de provas, justificando a sua 

pertinência, sob pena de preclusão. Transcorrido in albis o prazo acima 

estabelecido, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos CONCLUSOS para 

sentença. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 23 de 

novembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001423-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO GASPAR DA SILVA MARCONATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001423-47.2018.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

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

do interesse na produção de outros meios de provas, justificando a sua 

pertinência, sob pena de preclusão. Transcorrido in albis o prazo acima 

estabelecido, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos CONCLUSOS para 

sentença. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 23 de 

novembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173887 Nr: 5877-87.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Hiromi Enokawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleia Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

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

OAB:8061-B/MT, SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - OAB:6816

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar a parte embargada, por meio dos advogados constituídos nos 

autos ID 110842, para comparecimento à audiência designada para o dia 

03/12/2018, às 13 horas, conforme decisão de fl. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 127087 Nr: 3611-35.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das explanações e documentos apresentados, em caráter 

excepcional, DEFIRO a citação por edital do requerido ROGÉRIO NEVES DE 

SOUZA, com fulcro no art.256, inciso II, do CPC/2015.

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

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

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

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

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

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

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

manifestar no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106366 Nr: 1661-59.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Pernanbucanas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ed Nogueira de Azevedo 

Junior - OAB:20062-PR

 Vistos.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes às fls. 154/156, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15).

Eventuais custas pela parte requerida.

Honorários sucumbenciais conforme pactuado no acordo.

 Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127617 Nr: 3880-74.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Santana Abreu, Zilda Pereira Barbosa Abreu

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

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das explanações e documentos apresentados, em caráter 

excepcional, DEFIRO a citação por edital da confinante SOELI DE FÁTIMA 

DA SILVA, com fulcro no art.256, inciso II, do CPC, tendo em vista certidão 

de fl.106, e o desconhecimento da parte autora quanto ao atual logradouro 

da referida.

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

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

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

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

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

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

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

manifestar no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90237 Nr: 4594-10.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Telha Norte

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das explanações e documentos apresentados, em caráter 

excepcional, DEFIRO a citação por edital do requerido MADEIRA TELHA 

NORTE, com fulcro no art.256, inciso II, do CPC, uma vez que esgotadas 

todas as tentativas de citação.

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

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

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

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

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

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

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

manifestar no feito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120583 Nr: 7928-13.2014.811.0007

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Gabriel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

celebrado às fls. 113/117, uma vez que houve a composição do litígio 

amigavelmente.

 2) Visto que não há menção no acordo do lapso temporal de suspensão, 

DETERMINO o SOBRESTAMENTO do feito pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, eis que se mostra razoável para as devidas providências pactuadas.

3) Após, INTIME-SE a parte exequente para, em 05 (cinco) dias úteis, 

informar se houve o cumprimento do acordo e conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2871 Nr: 183-75.1997.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIeCdML, JO, MODQ

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar petitório de fl.155, Intime-se a parte exequente para 

trazer a juntada do cálculo atualizado da dívida.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55036 Nr: 6985-40.2007.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Ribeiro da Silva

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

- OAB:16.691-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127142 Nr: 3628-71.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALEX MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:10.423/CE, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 75, vez que é ônus da parte interessada a 

emissão da guia por meio do site do Tribunal.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

andamento devido ao feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128578 Nr: 4388-20.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLBdS, LLdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdS

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

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

Stavarengo - OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66435 Nr: 5952-44.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Industria Matsuda Importadora e 

Exportadora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias requeira o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62132 Nr: 1800-50.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAP, GASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, consigno que houve a expedição de ofício à CDL e foi incluído 

o nome do executado no cadastro de inadimplentes, cf. se vê junto à fl. 

141.

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

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100332 Nr: 1877-54.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aurentina de Oliveira Vasconcelos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a Fazenda 

Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e vista 

dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121823 Nr: 524-71.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Mariama de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 226/227. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente FABIANA 

MARIAMA DE ALMEIDA e executado, SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 2), INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito, consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 10% estipulada 

no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial no prazo 

previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários previstos no 

artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 
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15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120088 Nr: 7564-41.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRÁS - Importadora, Exportadora e 

Distribuidora de Móveis e Eletrod. Ltda, Sony Brasil Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169

 Vistos.

Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o processo 

será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, requisite-se a 

transferência dos valores depositados nos autos para conta judicial e 

proceda-se o necessário para a liberação dos valores de fl.227 em favor 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (dados da conta 

bancária à fl.231).

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128517 Nr: 4348-38.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cosmo Alves da Silva

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

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:12607/SP, ROLFF MILANI DE CARVALHO - OAB:84441

 Vistos.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando SUSPENSA a 

exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 

do CPC/2015.

 Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52830 Nr: 4841-93.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Ferro & Carmo Ltda, Marcia Lucia de 

Oliveira Ferro, Zenaldo Hortencio do Carmo, Gilvan de Oliveira Ferro

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

Grosso - OAB:

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 Vistos.

Determino a intimação pessoal da executada, na pessoa de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre 

fl.76 e cumpra o se que se pede.

Cumprida a diligência e decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 36571 Nr: 2105-73.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Rosana Pinheiro

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

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

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento da condenação às fls. 385, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independente do trânsito em julgado, requisite-se a transferência dos 

valores depositados nos autos para a conta judicial e proceda-se o 

necessário para a liberação do valor para a conta indicada à fl.374.

Consigno que o Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ foi 

revogado, portanto, expeça-se o imediato alvará.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141414 Nr: 3753-05.2016.811.0007

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerilo Alarcon Netto, Vera Lúcia Alarcon, Zenilda 

Alarcon Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Alarcon Vilalta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Aparecida da Silveira 

Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DIAS DOS REIS - 

OAB:29445, Silvestre Dias do Reis - OAB:29445

 Vistos.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação e, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

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

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34439 Nr: 161-36.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonor de Oliveira Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT, Elizabete Aparecida da Silveira Araujo da Silva 

- OAB:8341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1- Expeça-se alvará referente aos honorários sucumbenciais para a conta 

da patrona indicada à fl.207.

2- Aguarde-se o feito em Cartório até a informação do pagamento da 

Requisição do Precatório de fl.246.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107056 Nr: 2403-84.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. Financeira S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O autor requereu à fl.70, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Analisando os autos, verifica-se que o autor desistiu da ação antes da 

citação da parte requerida.

É o breve relatório. Decido.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação e, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil.

 Revogo a liminar proferida às fls.28/29.

 Deixo de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, visto que a parte requerida não constituiu procurador nos 

autos.

Eventuais custas e despesas pela parte autora.

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

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127152 Nr: 3632-11.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Luis Berlanda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRÁS - Importadora, Exportadora e 

Distribuidora de Móveis e Eletrod. Ltda, Eletrolux do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Rivelli - 

OAB:19023-A/MT, Jean Carlo Stavarengo - OAB:21713/O-MT, Luiz 

Guilherme Mendes Barreto - OAB:OAB/SP 200.863

 Vistos.

À fl. 225 a parte Exequente peticionou informando que o débito foi quitado 

em sua integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de 

mérito. Ainda, pugnou pela expedição de alvará do valor depositado às 

fls.200/201.

 Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

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

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, requisite-se a 

transferência dos valores depositados nos autos para conta judicial e 

proceda-se o necessário para a liberação dos valores para o Procurador 

da parte exequente vez que possui poderes para receber e dar quitação 

(dados da conta bancária à fl.225).

CONDENO a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais pendentes.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100527 Nr: 2081-98.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Teodoro Pinto Filho

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento da condenação às fls. 

128/129, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independente do trânsito em julgado, requisite-se a transferência dos 

valores depositados nos autos para a conta judicial e proceda-se o 

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas às 

fls.117/119, observando que deverão ser liberados para o advogado da 

parte autora os honorários de sucumbência e os contratuais, estes na 

porcentagem de 30% (trinta por cento), de acordo com o contrato 

anexado à fl. 118.

 Consigno que o Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ foi 

revogado, portanto, expeça-se o imediato alvará.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100436 Nr: 1987-53.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Sepulveda da Rocha

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento da condenação às fls. 

153/154, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independente do trânsito em julgado, requisite-se a transferência dos 

valores depositados nos autos para a conta judicial e proceda-se o 

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas às 

fls.142/44, observando que deverão ser liberados para o advogado da 

parte autora os honorários de sucumbência e os contratuais, estes na 
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porcentagem de 30% (trinta por cento), de acordo com o contrato 

anexado à fl. 143.

 Consigno que o Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ foi 

revogado, portanto, expeça-se o imediato alvará.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63255 Nr: 3027-75.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariane dos Santos da Rosa, Marcia Silva dos Santos da 

Rosa

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento da condenação às fls. 

175/176, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independente do trânsito em julgado, requisite-se a transferência dos 

valores depositados nos autos para a conta judicial e proceda-se o 

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas às 

fls.164/165, observando que deverão ser liberados para a advogada da 

parte autora os honorários de sucumbência e os contratuais, estes na 

porcentagem de 40% ( quarenta por cento), de acordo com o contrato 

anexado à fl. 167.

 Consigno que o Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ foi 

revogado, portanto, expeça-se o imediato alvará.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53881 Nr: 5860-37.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Gonçalves Vieira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araujo da Silva 

- OAB:8.341 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento da condenação às fls. 

148/149, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independente do trânsito em julgado, requisite-se a transferência dos 

valores depositados nos autos para a conta judicial e proceda-se o 

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas às 

fls.175/176, observando que deverão ser liberados para a advogada da 

parte autora os honorários de sucumbência e os contratuais, estes na 

porcentagem de 40% ( quarenta por cento), de acordo com o contrato 

anexado à fl. 153.

 Consigno que o Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ foi 

revogado, portanto, expeça-se o imediato alvará.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001185-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS GERALDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001185-62.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCELO DOS SANTOS 

GERALDO EXECUTADO: NATURA COSMÉTICOS S.A, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da 

dívida e o credor concorda com o valor depositado judicialmente, bem 

como informa a conta para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado da sentença para os executados, 

EXPEÇA-SE alvará de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

do exequente. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, 

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

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

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

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

Alta Floresta/MT, 1 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1001185-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS GERALDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001185-62.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCELO DOS SANTOS 

GERALDO EXECUTADO: NATURA COSMÉTICOS S.A, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da 

dívida e o credor concorda com o valor depositado judicialmente, bem 

como informa a conta para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado da sentença para os executados, 

EXPEÇA-SE alvará de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

do exequente. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, 

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

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

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

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

Alta Floresta/MT, 1 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000995-36.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON APARECIDO GAMA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte credora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ LOPES MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 16553805, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 08012, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

16553805, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 16415359, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 93743, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

16415359, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002480-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

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

documentos juntados no ID nº 16744951, para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias.

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 145372 Nr: 5754-60.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Luca, Milena Raine Bispo Luca, JOÃO 

FRANCISCO BISPO E IRENE ALVES DOS SANTOS, RENATA ALVES BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogerio de Oliveira - 

OAB:11324/O

 Impulsiono os presentes autos para intimação do advogado constituído 

nos autos nos termos do Art. 431. para devolução no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 27028 Nr: 3563-96.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalino Teza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluir Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:MT 6315, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 A par disso, verificado que não houve a indicação de qualquer matéria 

que pretendia a revisão e tampouco especificaram os valores 

supostamente indevidos, nestes termos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, 

com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito.Deixo de condenar o impugnante ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, visto que DEFIRO desde já os benefícios da 

justiça gratuita.Transitado em julgado a referida decisão, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê o regular 

prosseguimento ao feito, pugnando pelo que entender ser de direito, sob 
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pena de arquivamento do feito.P. R. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138899 Nr: 2391-65.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artejones - Extração de Areia Ltda - ME, Jones Morello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARTJONES EXTRAÇÃO 

DE AREIA LTDA – ME à sentença proferida às fls. 203/205.

Alega que há omissões na sentença embargada, eis que não houve sua 

desídia na prática dos atos processuais que lhe incumbiam, pelo que, deve 

ser revogada a sentença embargada.

 O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões às fls. 245/246.

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não padece 

de qualquer omissão ou contradição, pelo que a mantenho em sua 

integralidade.

Logo, verifica-se que o inconformismo da Embargante com a sentença 

embargada deverá ser deduzido através da via recursal própria.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

mantenho a sentença embargada em sua integralidade.

Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 13993 Nr: 1969-18.2001.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia-CREA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Granja - ME, Francisco de 

Assis Granja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:11291/O, Tatyane 

Cavalcanti de Albuquerque - OAB:8508/MT

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

Souza - OAB:16241

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos de fl.143, visto que compete a parte exequente as 

diligências quanto ao conteúdo fotográfico e pesquisa de preço dos bens 

oferecidos à penhora.

Esclareço que cabe ao Sr. Oficial de Justiça apenas avaliar os bens 

oferecidos à penhora, o que foi devidamente feito por ele às fls.138/139.

Por fim, proceda-se a intimação da parte exequente para, em 15 (quinze) 

dias, manifestar se concorda com a avaliação realizada às fls.138/139, 

bem como requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38241 Nr: 3634-30.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Cristovão Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPLAC Exportação e Importação de Madeiras 

Ltda.

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

OAB:17.811-0 MT, Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, por ser 

manifestamente inadmissível (artigo 932, III, do CPC).”Assim, DETERMINO a 

imediata intimação do exequente para, em 15 (quinze) dias, proceder ao 

cumprimento da decisão de fls.186 e 188, sob pena de responder por ato 

atentatório a justiça.Caso permanece inerte, voltem-me os autos 

conclusos para sentença de extinção.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141149 Nr: 3598-02.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Ricardo 

Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Exoneração de 

Alimentos proposta por JUAREZ LOPES MAIA em face de ANTÔNIA 

RODRIGUES DO CARMO, o que faço para EXONERAR o autor de sua 

obrigação alimentar e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Deixo de condenar a Requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, vez que defiro à mesma os 

benefícios da Justiça Gratuita.Oficie-se a S. A. D. (Secretaria de 

Administração do Estado) para que promova a RETIRADA do desconto em 

folha de pagamento da referida obrigação alimentar, fazendo-se 

acompanhar os dados necessários e cópia da presente sentença.Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, deem-se as baixas e 

cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14191 Nr: 2108-67.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomaz Petrucci Neto - Espólio, Benedita de 

Lourdes Ragonha Petrucci

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Petrucci Junior 

- OAB:17.452/MT, Laércio Salles - OAB:4194-B/MT

 Vistos.

Trata-se de “Cumprimento de sentença” ajuizado por Celso Reis de 

Oliveira em desfavor de Benedita de Lourdes Ragonha Petrucci e Tomaz 

Petrucci NEto.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls.310/311), 

noticiando a realização de acordo, sendo informado o seu devido 

cumprimento à fl.315, requerendo assim as partes a sua homologação 

com o escopo de dar fim ao processo.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls.310/311), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Bem como, retiro a restrição existe em face dos veículos elencados à 

fl.276, conforme comprovante em anexo.

As custas processuais serão pagas pela parte Executada.

Os honorários já foram quitados conforme acordo.

 Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14893 Nr: 286-09.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomaz Petrucci Neto - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 
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OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT

 Vistos.

Trata-se de “Cumprimento de sentença” ajuizado por Celso Reis de 

Oliveira em desfavor de Benedita de Lourdes Ragonha Petrucci e Thomaz 

Petrucci Neto.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls.83/84), 

noticiando a realização de acordo, sendo informado o seu devido 

cumprimento à fl.87, requerendo assim as partes a sua homologação com 

o escopo de dar fim ao processo.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls.83/84), o que faço com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Bem como, retiro a restrição existe em face dos veículos elencados à 

fl.81, conforme comprovante em anexo.

As custas processuais serão pagas pela parte Executada.

Os honorários já foram quitados conforme acordo.

 Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126844 Nr: 3479-75.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Teles da Silva, Maria Salete da Silva

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

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Vistos.FUNDAMENTO. DECIDO.Desde já fixo os seguintes pontos 

controvertidos: a) comprovação do exercício da posse pacífica e 

ininterrupta, com animus domini, do imóvel que a Parte Usucapiente 

pretende adquirir; b) decurso do prazo legal da posse.DEFIRO A 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 13h30min, devendo o rol 

de testemunhas ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo 

com o §4º do artigo 357, do CPC.Deverão as partes apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 

357 do CPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do CPC, caberá 

aos advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

CPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1460 Nr: 588-43.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leomar Domingos de Oliveira, Luiz Bezerra de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Compensados Madeseik Ltda - EPP

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

de Mato Grosso - OAB:, Laércio Salles - OAB:4194-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:MT/24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente exceção de 

pré-executividade e, por conseguinte, determino a intimação das partes, 

iniciando-se pela exequente, para a continuidade do feito executivo em 

todos os seus termos.Inexistente a condenação do executado ao ônus da 

sucumbência nesta fase procedimental.Preclusa esta decisão, determino a 

intimação da exequente para que se manifeste sobre o prosseguimento do 

feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

CPC, manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento do feito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136561 Nr: 1143-64.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio dos Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil (NCPC), para DECLARAR como devido o valor total de 

R$ 10.267,41 (dez mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e um 

centavos), calculados em 07/2018.Em razão da sucumbência, nos termos 

do artigo 85, §2º do CPC, condeno a Embargada ao pagamento das custas 

processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o excesso de execução R$ 19.754,10 (dezenove mil, 

setecentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), observado o 

disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 98 do atual CPC. Certificado o trânsito em 

julgado, intime-se a parte exequente para que apresente os seus dados 

bancários para o deposito judicial do valor objeto da presente execução. 

Consigno ainda que, no feito executivo, haverá a expedição de RPV, sem 

a intimação da Procuradoria acerca da homologação do valor 

apresentado, eis que já o fez, através dos presentes Embargos.Após, 

quanto aos presentes Embargos, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132178 Nr: 6324-80.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Negrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, entendo, diante da peculiaridade da presente ação, ser possível 

sua extinção. Assim, diante da inércia da parte Autora, somente resta à 

extinção do presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, parágrafo III, do Novo 

Código de Processo Civil. Condeno a Parte Autora ao pagamento de 

custas processuais remanescentes, caso houver. Por outro lado, deixo de 

condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios, pois não houve 

triangulação processual. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45770 Nr: 5644-13.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. Soares da Cruz & Cia Ltda, Ana Paula da 

Cruz Pinheiro Bortolomei, Paula Marilza Soares da Cruz, Tomas Aquino 

Pinheiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos.

Diante da manifestação do MPE, INTIME-SE a Executada para que, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento do valor 

atualizado da dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, CPC).

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Em caso de inércia da Executada, INTIME-SE o MPE para que, em 15 

(quinze) dias, requeira o que de direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125001 Nr: 2371-11.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Venceslau de Brito, Cleonice Moreira

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

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios 

de fl. 140, para sanar a omissão levantada, motivo pelo qual ratifico a 

sentença proferida para constar corretamente o lote urbano, nestes 

termos, deve-se constar que: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, declarando o domínio do autor sobre o imóvel descrito na petição 

inicial, qual seja, o imóvel de área de 360m² (trezentos e setenta metros 

quadrados), lote urbano n. 02, quadra n. RS-12, loteamento Residencial 

Carlinda I, objeto da matrícula n. 1.403, livro 2G do CRI da Comarca de Alta 

Floresta/MT, e, por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. Todavia, 

quanto aos embargos opostos pela Requerida às fls. 142/143, verifico que 

não merecem prosperar, visto que a decisão embargada não padece das 

alegadas omissões/contrariedades, pelo que a mantenho em sua 

integralidade. É que não restou demonstrada a situação de miserabilidade 

jurídica da empresa requerida, nesse sentido, o mero fato de a pessoa 

jurídica encontrar-se em estado de liquidação judicial não gera a 

presunção de que a mesma não conseguirá liquidar pequenos valores, 

como é o caso dos presentes autos. ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES 

os Embargos de fl. 140, fazendo-se constar na sentença proferida os 

termos acima mencionados, por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os 

Embargos de fls. 142/143 e MANTENHO a sentença embargada, naquele 

ponto, em sua integralidade. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 57675 Nr: 2295-31.2008.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: LEONINA GOMES COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foram 

juntados aos autos os valores do RPV (fls. 238/239), para pagamento dos 

débitos objeto de cobrança.

O causídico da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento das quantias depositadas (honorários sucumbenciais e 

contratuais).

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais e contratuais, estes no percentual de 30% 

do valor auferido pela parte autora, devendo referidos valores serem 

depositados na conta indicada à fl. 233.

Verifico que a Patrona da parte já informou os dados bancários da parte 

autora, para o depósito judicial (fls. 229/230), nestes termos, determino a 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL.

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105153 Nr: 357-25.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARQUES DOS SANTOS

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

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

OAB:MT 13120-A

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

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131720 Nr: 6091-83.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Maria Martins Conceição de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB-MT 6.835

 Vistos.É de conhecimento público e notório que contra as empresas do 

Grupo Oi(*) foi deferido pedido de Recuperação Judicial, nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que versam sobre a recuperação judicial do 

Grupo Oi (*) em curso perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, 

com a determinação da suspensão das execuções individuais em face 

delas, durante o chamado “stay period”. Entretanto, com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, encerrou-se o prazo de 

suspensão das execuções em curso contra as recuperandas. Na referida 

Assembleia o plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de 

maneira que os créditos concursais sofreram novação e, como tal, as 

execuções individuais contra as recuperandas devem ser extintas. Com 

relação aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso 

natural, mas, na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, 

os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da 

Recuperação".Pelo exposto, tratando-se, portanto, de crédito 

extraconcursal, deverá o presente feito ser REMETIDO para o juízo 

recuperacional.Nestes termos, REMETAM-SE os autos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12708 Nr: 1298-92.2001.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

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

OAB:5476/MT, Jean Carlo Stavarengo - OAB:21713/O-MT, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/OAB MT

 Vistos.

Determino o desarquivamento do presente feito.

DEFIRO o pedido formulado por JOÃO PEDRO DE MORAES, nestes termos, 

PROCEDO, em gabinete, o desbloqueio da restrição de transferência do 

veículo indicado, conforme comprovante em anexo.

Nada mais sendo requerido, RETORNEM os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137105 Nr: 1462-32.2016.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Alves Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar de Oliveira Evangelista, Itamar de 

Oliveira Evangelista, Joselaine Aparecida dos Santos, Poliana Borges de 

Oliveira, Ademar de Oliveira Evangelista, Vanilda Santos Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

REINTEGRAR a parte autora MILTON ALVES VIANA na posse dos lotes 

urbanos de números 21, 22 e 23, desdobrados da matrícula n. 15235, livro 

2BX do CRI local, localizados na Avenida Diamantino, bairro Jardim 

Primavera, em Alta Floresta/MT. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o competente mandado de 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE, devendo ser observado pelo Sr. Oficial de 

Justiça todas medidas de segurança no cumprimento da presente.Autorizo 

o reforço policial, se necessário for, devendo a Polícia Militar acompanhar 

e auxiliar o cumprimento do mandado.Condeno os Requeridos ao 

pagamento das custas e despesas processuais e em honorários 

advocatícios, que, nos termos do artigo 85, § 4º, III do CPC, fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, todavia, SUSPENDO a exigibilidade das 

custas pelo prazo de 05 (cinco) anos, consoante o art. 12 da Lei n. 

1.060/50, anotando-se na margem da distribuição o valor devido à título de 

custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito 

em julgado da sentença, pagas as custas e observadas as formalidade 

legais, arquive-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 27277 Nr: 3914-69.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Bortoletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Galadinovic Alvim - 

OAB:14371/MT, Jayme Rodrigues de Carvalho Junior - 

OAB:MT/3735, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:3.285/MT, JULIANO 

GALADINOVIC ALVIM - OAB:17010, Thaizze de Oliveira Langaro - 

OAB:14.756/MT, Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B

 Pois bem. Consigno que as matérias arguíveis por meio da exceção de 

pré-executividade são de ordem pública e devem ser conhecidas de ofício 

pelo juiz.Na ótica deste Magistrado, a alegação de excesso de execução, 

é reconhecível de ofício, sem a necessidade de dilação probatória, assim, 

compulsando os autos, verifico que o pleito da parte executada/excipiente, 

merece prosperar.Restou demonstrado que o crédito que a advogada faz 

jus correspondente a 20 (vinte) por cento do valor da causa.Nestes 

termos, o valor da causa corrigido com juros de mora, conforme 

comprovante de fl. 277, perfaz a importância de R$ 45.450,76 (quarenta e 

cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos), logo, 

a mesma é credora do montante de R$ 9.090,15 (nove mil e noventa reais 

e quinze centavos), não da ordem de R$ 45.450,76 (quarenta e cinco mil, 

quatrocentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos), como 

pleiteou.Por fim, consigno que deixo de condenar a excipiente ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, vez que não houve a 

demonstração de que a mesma agiu de forma maliciosa e com dolo, a fim 

de causar dano processual à parte contrária.ISTO POSTO, ACOLHO a 

Exceção de Pré-executividade, para DECLARAR como devido o valor total 

de R$ 9.090,15 (nove mil e noventa reais e quinze centavos).Sem 

condenação em custas e honorários, no presente momento.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115015 Nr: 3420-24.2014.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Daniel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sertão Agrícola Nantes e Silva Ltda, Nantes e 

Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira B. Negrão - 

OAB:MT. 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013/MT

 Vistos.

Verifico que o apelado NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

EIRELLI apresentou contrarrazões às fls. 166/171.

INTIME-SE o APELADO SERTÃO AGRÍCOLA para apresentar as 

contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, 

do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá arguir como preliminar das 

contrarrazões as matérias a que se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 152693 Nr: 2385-24.2017.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nantes Comércio de Produtos Agrícolas Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Pereira Braga - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126

 Vistos.

Acerca da emenda realizada às fls. 114/115, INTIME-SE a Parte Requerida 

para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos 

acerca do documento de fl. 115.

Após, dê-se vista dos autos à Parte Autora para que, no mesmo prazo, 

manifeste-se nos autos.

CUMPRA-SE.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Decisão

PROCESSO Nº 8227-57.2018.811.0004 - CÓD. 281887

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

REQUERENTE: JUIZ LEIGO

1. Cuida-se de processo seletivo para credenciamento de Juiz Leigo para 

atuar nos Juizados Especiais da Comarca de Barra do Garças/MT, bem 

como formação de cadastro de reserva conforme a oferta de vagas a ser 

informado pelo Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. 2. Conforme consta na decisão de fls. 

314/315, foi determinado a observância quanto ao impedimento de 

participação no certame os candidatos credenciados e atuantes na 

função de Juiz Leigo nesta Comarca. 3. A decisão foi disponibilizada no 

Diário da Justiça Eletrônico nº 10362, às fls. 26/27, em 19/10/2018. 4. Pelo 

que se observa, dois candidatos que apresentaram requerimentos de 

inscrição, conforme fls. 28/31 e, 36/39, são credenciados e atuam como 

Juízes Leigos nos Juizados Especiais desta Comarca 5. A relação com os 

nomes dos candidatos que tiveram as inscrições deferidas foi acostada 

aos autos à fl. 318, por meio do Edital nº 4/2018, publicado à fl. 40 do DJE 

nº 10372, em 07/11/2018 (fl. 320), sendo inclusive divulgado no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 08/11/2018 (fls. 

321/322). 6. Às fls. 323/335, e 336/347, foram protocolados dois recursos 

interpostos pelo profissionais já credenciados, a saber: PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES, e LAURA ÁVILA VASCONCELOS. I - Da 

tempestividade 7. O recurso interposto às fls. 323/335, pelo recorrente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES foi protocolado em 08/11/2018, 

portanto, dentro do prazo preconizado no item 2 do Edital 4/2018, dessa 

forma, conheço de sua peça recursal. 8. Quanto ao recurso juntado às 

fls. 336/347, interposto pela recorrente LAURA AVILA VASCONCELOS, 

verifica-se que foi protocolado por meio do Portal Eletrônico do Advogado 

- PEA, fugindo assim ao que está prescrito no Edital 4/2018, portanto, não 

conheço do recurso interposto pela recorrente. II - Do Pedido do 

Recorrente 9. O recorrente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES, em sua 

peça recursal requer a reforma da decisão que indeferiu a sua inscrição, 

e seja alterada para deferida por não haver nenhum impedimento. III – Da 

análise do Recurso 10. Alega o recorrente que a decisão está 

equivocada, vez que não está em busca de prorrogação de contrato, e 

sim de um novo credenciamento que não é vedado. 11. Ressalta que 

inclusive no último processo de credenciamento para Cuiabá e Várzea 

Grande, foram credenciados vários juízes leigos em sequência de mais de 

4 anos. 12. Assevera que um credenciamento de psicólogo não pode ser 

fonte de analogia maior que o próprio critério de credenciamento de juízes 

leigos da capital. 13. Argumenta que a sua inscrição foi aparentemente 

indeferida, mas no Edital não foi publicado o nome com o indeferimento, e 

também não foi intimado da decisão que indeferiu a sua inscrição. 

Inclusive o andamento do processo no sistema Apolo deixou de ser 

alimentado. 14. Por fim, informa que ficou sabendo da decisão publicada 

no site do TJMT literalmente por acaso, e que embora tenha sido publicada 

no DJE, impossível ter ficado sabendo naturalmente, tendo em vista que o 

seu nome não foi constado como inscrição indeferida. 15. Passo à análise 

do que foi alegado pelo recorrente. 16. À princípio, quanto a alegação que 

a decisão está equivocada, rechaço-a por ser incontestável o teor da 

decisão de fls. 314/315, na medida em que se alicerçou em decisão 

proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nos autos CIA nº 0707996-95.2018.8.11.0001 

que, acolheu as recomendações nº 5 e nº 6 do Relatório de Auditoria nº 

11/2018 da Coordenadoria de Controle Interno. 17. Ressalto que os 

Provimentos nº 06/2014-CM e, 29/2014-CM, que regem o credenciamento 

de profissionais das áreas de psicologia juntamente com assistência 

social, e de juízes leigos, faz limitação ao período de credenciamento 

conforme artigos 2º, e 12º, e artigo 6º, Parágrafo Único, respectivamente. 

18. Ademais, as recomendações ora mencionadas objetivam evitar 

caracterização de vínculo empregatício de profissionais credenciados ao 

Poder Judiciário Matogrossense. 19. Sobre o credenciamento de vários 

juízes leigos em sequência por mais de 4 anos nas Comarca de Cuiabá e 

Várzea Grande, o recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação 

do alegado e, se realmente for verídica a alegação, certamente o 

departamento da Coordenação de Recursos Humanos do TJMT irá adotar 

providências a este respeito, nos termos da decisão proferida pelo 

Excelentíssimo Presidente. 20. Quanto a alegação de que o Edital 4/2018 

foi publicado sem o seu nome e o indeferimento, e também de que não foi 

intimado da decisão que indeferiu a sua inscrição, saliento que o Edital nº 

1/2018-DF, traz a seguinte redação constante do item 9: 9. DO 

DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS 9.1 Será publicado no 

Diário da Justiça Eletrônico edital com as inscrições preliminarmente 

deferidas, considerando-se indeferidas as que não constarem da relação. 

9.2 Do indeferimento da inscrição caberá recurso, dirigido ao Presidente 

da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, no prazo de dois (2) dias 

úteis após a publicação do resultado. 21. Da redação acima exposta, 

conclui-se que é responsabilidade do candidato acompanhar o andamento 

e as publicações do certame e, neste caso, o edital expedido sem o nome 

do recorrente cumpriu exatamente o que está prescrito no regulamento 

inaugural do certame. Portanto, a alegação do recorrente se mostra 

impertinente. 22. Diante ao exposto, conheço do recurso interposto por 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES, e nego-lhe provimento nos termos 

da fundamentação acima, mantendo-se incólume a decisão de fls. 

314/315. 23. Publique-se. Intime-se. Barra do Garças, 27 de Novembro de 

2018. Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito Diretor do Foro

Sentença

PROCESSO Nº:7135-15.2016.811.0004 (CÓD. 227138) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, que encaminhou as matrículas de nº 39.940, para averiguação, 

requerendo providências. 2. Informa o Oficial Registrador que compareceu 

no Cartório um terceiro interessado comunicando que existiam 

irregularidades quanto à matrícula em análise. 3. Ainda aduz que entrou 

em contato com o Tabelião do Cartório de Aragarças, Sr. ELMIRO SOUZA 

LUZ, que informou que tanto em relação à Procuração, quanto à Escritura 

Pública de Compra e Venda, não foram feitos naquela Serventia. 4. Por 

fim, relata que foi lavrado um Boletim de Ocorrência para formalizar e 

exteriorizar a irregularidade e que o RG do Sr. Maycon foi confirmado junto 

a POLITEC. 5. Com a inicial vieram os documentos (fls. 07/29). 6. Após 

serem solicitados, foram juntados diversos documentos (fls. 35/36, 40/43, 

47 e 52/57), referentes ao arquivo de conhecimento das matrículas. 7. Por 

fim, vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. 8. Em razão 

dos indícios relatados pelo Registrador às fls. 03/06, é necessária a 

análise de toda a cadeia dominial da matrícula, por conter supostas 

irregularidades. 9. Matrícula n° 39.940 (fl. 07/08v) A matrícula n° 39.940, 

refere-se a um lote de terras situado na zona urbana do Município e 

Comarca de Barra do Garças – MT, no loteamento denominado "BAIRRO 

ANCHIETA", locado sob o nº 05, da quadra 21, com área de 375,30 m², de 

propriedade primitiva de J. M. L. Imóveis LTDA, consta ser originária da 

matrícula nº 15.903, aberta em 25 de junho de 1993. Na matrícula 15.903 
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consta averbação de venda para a matríocula n.º 39.940. 10. Foi 

verificada a existência do Processo de nº 6273-44.2016.811.0004 e 

Código nº 225662 tramitando na Primeira Vara Cível, que cuida de uma 

Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico combinado com uma 

Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizadas por EDILEUZA DE 

FÁTIMA DA SILVA SOUZA em face de ADEMAR ALVES ATAÍDES, 

MAYCON PITSON DANTAS e ELMIRO SOUZA LUZ(fls. 40/41), 

sustentando ter adquirido de Expedito de Albuquerque Maranhão um lote 

de terras matriculado sob o nº. 39.940, localizado no Bairro Anchieta, na 

data de 26/06/2006. 11. O processo em questão ainda se encontra em 

análise e foi decidido que fosse averbado a existência do processo às 

margens da referida matrícula. 12. Portanto, verificada esta ocorrência, 

denota-se que este Pedido de Providências perdeu seu objeto, pois o 

imóvel protegido pelas matrículas está sendo discutido na via contenciosa, 

restando aos proprietários atuais e primitivos da matrícula buscar as 

medidas necessárias para a regularização ou cancelamento de uma das 

matrículas junto ao Cartório desta Comarca. Dispositivo 13. Diante do 

exposto, julgo extinto este Pedido de Providências pela perda do objeto. 

14. Expeça-se Mandado de Notificação ao Oficial do Cartório do 1º Ofício 

de Barra do Garças acerca desta decisão. 15. Intimem-se. Cumpra-se. 16. 

Publique-se a decisão no DJE. 17. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Barra do Garças, 27 de novembro de 2018. DOUGLAS BERNARDES 

ROMÃO JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252792 Nr: 8214-92.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retifica de Motores Centro-Oeste, G. N. 

Parente e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Ramon Cesar da Fonseca - OAB:OAB/MT 19346

 Vistos.

 DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DÊ-SE vistas à 

parte autora, pelo prazo de 10 dias, e à parte ré para o prazo comum de 

15 dias, a fim de apresentarem ALEGAÇÕES FINAIS, sucessivamente. 

Apresentadas as alegações finais, voltem-me conclusos para sentença. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283958 Nr: 9440-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magnólia Albuquerque Peres Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilmar Pereira Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eduardo Aquino Dourado 

- OAB:24082/0-MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Venham os autos conclusos para análise do pedido liminar. Solicitem-se 

informações ao juízo da 2ª Vara Cível sobre o teor do processo de código 

288068, a fim de que seja apreciada eventual conexão. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223098 Nr: 4746-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 Nos termos da manifestação do perito em fls. 225, procedo a intimação 

das partes acerca da perícia designada nos autos para o dia 08/12/2008 

às 08hs e 30 min (horário de Brasília), sendo que o local de encontrado 

marcado pelo perito é o Auto Posto Dracenão, trevo BR 070 com a BR 158, 

Barra do Garças , com o perito Rodrigo Ferreira de Azevedo, telefone 

66-99695 2137.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272795 Nr: 2836-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atlântico Auto Posto Ltda, Marcos Ronan 

Jacintho do Nascimento, Maria Elizabeth de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Wállace Eller Miranda - OAB:OAB/MT 

22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 Considerando o traslado de documentos dos autos 279231 para estes 

autos, impulsiono o presente processo e procedo a intimação das partes 

para se manifestarem nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274365 Nr: 3721-38.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos, 

Henrique Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rosa Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA SOUZA - 

OAB:23.131/MT, Drielli Cristina Lopes dos Santos - OAB:SP 390.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 Certifico que o impulsionamento de fls. 60 fora expedido 

equivocadamente, considerando que a parte a ser intimada é a executada. 

Dessa forma, cancelo o impulsionamento retro e procedo a intimação do 

exeutado para que traga aos autos os comprovantes de depósito, em 

decorrência do acordo homologado em fs. 54, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211064 Nr: 10118-21.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Teodoro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Miranda Carvalho, Eliseu da Silva 

Nóbrega, Adelaide Santos Silva Nobrega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Izadora Lopes 

Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Em cumprimento à determinação de fl. 195v, mormente o item 5, impulsiono 

o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar sobre os 

documentos juntados, em 10 (dez) dias, indicando de forma fundamentada 
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eventuais provas que deseja produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1504 Nr: 1065-12.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE MOURA, LORI SCHEUER DE 

MOURA

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- SUSPENSÃO

 Nos termos do Art. 1.238 da CNGC, abaixo transcrito, impulsiono os 

presentes autos e procedo a suspensão dos mesmos, no prazo DE 15 

DIAS requerido pelo autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97293 Nr: 2279-18.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Araújo Rocha Carvarsan, Ana 

Paula de Araújo Rocha, Rosana Pereira de Araújo Rocha, Cristiano de 

Araújo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Antônio Paulo Zambrim Mendonça - OAB:MT 6.576, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos 

Grespan Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alancardé Ferreira de 

Almeida - OAB:12.464/DF, Iran Amaral - OAB:8547/DF, Sandro 

Pontual Brotherhood - OAB:28790/DF

 Nos termos do Art. 841 do CPC, o qual dispõe que : "Formalizada a 

penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente

intimado o executado.§ 1º A intimação da penhora será feita ao advogado 

do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.", 

procedo a intimação dos executados na pessoas de seus advogados, 

acerca da penhora realizada, conforme se verifica no termo de penhora 

de fls. 351.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97293 Nr: 2279-18.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Araújo Rocha Carvarsan, Ana 

Paula de Araújo Rocha, Rosana Pereira de Araújo Rocha, Cristiano de 

Araújo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Antônio Paulo Zambrim Mendonça - OAB:MT 6.576, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos 

Grespan Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alancardé Ferreira de 

Almeida - OAB:12.464/DF, Iran Amaral - OAB:8547/DF, Sandro 

Pontual Brotherhood - OAB:28790/DF

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora, cientificando-o acerca do oficio 140/2018 

acostado aos autos em fls. 354, remetido pelo Cartório de Registro de 

Imóveis de Vila Rica- MT, o qual informa acerca da necessidade de 

recolhimento de emolumentos pela parte autora para a realização da 

averbação da penhora realizado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187347 Nr: 8168-11.2014.811.0004

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Roseli Schirmbeck de Moraes, Lothário Schirmbeck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teonílio Vilas Boas

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

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDO(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 418,71 ( quatrocentos e dezoito reais e setenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 287,38 ( duzentos e oitenta e 

sete reais e trinta e oito centavos), referente à custas, e R$ 131,33(cento 

e trinta e um reais e trinta e três centavos). Referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160933 Nr: 1689-70.2012.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lurdes dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S), para que 

efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 643,52 ( seiscentos e quarenta e três reais 

e cinquenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 643,52 ( 

seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), referente 

à custas. E o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e 

dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211041 Nr: 10106-07.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DE CASTRO E SILVA, Roselita Alves de 

Moraes Castro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Fullin de Castro - 

OAB:20273/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDO(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 301,60 ( trezentos e um reais e sessenta centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 151,60 ( cento e cinquenta e um reais e sessenta 

centavos), referente à custas, e R$ 150,00( cento e cinquenta reais), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 55,10 (cinquenta e cinco 

reais e dez centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228988 Nr: 8404-89.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério de Andrade Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Rodrigues Aguiar, Wanderson Aguiar 

Benicio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S), para que 

efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 1.066,89 ( Hum mil e sessenta e seis reais e 

oitenta e nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. 

Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 478,35 ( 

quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), referente à 

custas, e R$ 588,54( quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento 

e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195275 Nr: 676-31.2015.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Administradora de Consórcio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADO(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 440,97 ( quatrocentos e quarenta reais e noventa e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 ( trezentos e três reais e 

vinte e um centavos), referente à custas, e R$ 137,76( cento e trinta e 

sete reais e setenta e seis centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173734 Nr: 6950-79.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Farto Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AGENOR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, para devolução dos autos nº 

6950-79.2013.811.0004, Protocolo 173734, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156491 Nr: 8781-36.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Farto Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831, Felipe Araripe Gonçalves Torres - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AGENOR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, para devolução dos autos nº 

8781-36.2011.811.0004, Protocolo 156491, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225095 Nr: 5945-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA – ME (ZAMPA 

CALÇADOS, VESTUPARIOS E ACESSÓRIOS), Renata Farias Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 5 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271287 Nr: 1809-06.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 VISTOS.

1. No que tange à preliminar de conexão, denota-se que embora haja 

identidade de partes nos feitos mencionados às fls. 61v, não é o caso de 

reunião das demandas pela distinta causa de pedir, haja vista a diferença 

de objetos, oriundos de contratos diversos supostamente celebrados 

entre as partes, motivo pelo qual a preliminar levantada não merece 

acolhimento.

2. Desta feita, AFASTO a preliminar de conexão.

3. Da mesma forma não merece guarida a preliminar de inépcia da inicial, 

tendo em vista o documento apresentado às fls. 37. Logo, REJEITO a 

preliminar de inépcia da inicial por ausência de comprovante de residência.

5. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

6. Verificando a possibilidade de julgamento antecipado do feito, por se 

tratar de matéria de fato e de direito, não necessitando de dilação 

probatória, INTIMEM-SE as partes acerca desta decisão, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, com prazo de 05 (cinco) dias.

7. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237336 Nr: 14330-51.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino Gonçalves Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tayná Maria de Sousa 

Santos - OAB:MT 16.065

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de produção de proval oral consistente no depoimento 

pessoal do Requerido e na oitiva de testemunhas, bem como a juntada, 

devidamente justificada, de eventual documento que se mostre 

imprescindível para a elucidação do fato e/ou para a formação do 

convencimento.

2. Por corolário, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O 

DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 14h15min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO), devendo as partes apresentarem rol de testemunhas, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (art. 357, §4º, CPC/2015). 

Observe-se que o Requerido já apresentou rol às fls. 129.

3. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (art. 455, § 3º, CPC/2015).

4. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (art. 

455, §2º, CPC/2015).

5. INTIMEM-SE, pessoalmente, as parte Requerida acerca do referido ato 

(art. 385, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268720 Nr: 96-93.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Soares Nogueira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Elizabeth Sul Ltda, Todimo Materiais 

Para Construção S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Marcos Adorno Santos - 

OAB:18.487 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA - 

OAB:206319/SP, Antônio Paulo Zabrini Mendonça - OAB:MT 6.576, 

José Avelino de Novaes Junior - OAB:11180/MT

 27.Decorrido o prazo de juntada da prova INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem acerca da Decadência, com fulcro no art. 487, parágrafo 

único, CPC, bem como especificarem as provas a serem produzidas, no 

prazo de 15 (quinze) dias.28. Após, voltem-me os autos 

conclusos.29.Expeça-se o necessário. Cumpra-se

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286272 Nr: 10797-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lyndon Johnson Marques Primo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batista Teixeira, Terceiros Interessados

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

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca da certidão negativa do 

Oficial de Justiça de fl. 55 e da correspondência devolvida pelos Correios 

pelo motivo "falecido", endereçada ao requerido Batista Teixeira (fl. 56)e 

requeira o que entender de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281034 Nr: 7785-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acidemando de Moraes Carvalho, Ricardo de 

Moraes Carvalho, Maria Aparecida de Morais, Eleaci Maria de Moraes 

Cavalcante, Leonardo de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1)Certifico que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça de 

fl. 58, informando não ter citados os executados Acimando de Moraes 

Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Leonardo de Moraes Carvalho, 

porém procedeu ao arresto de bens dos executados, conforme termo de 

arresto e depósito de fls. 59/61 e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 

dias, se manifeste acerca referida certidão negativa e autos de arresto e 

requeira o que entender de direito;

2)Certifico ainda que, tendo em vista que a carta de citação endereçada a 

executada Eleaci Maria de Moraes Cavalcante foi devolvida pelos Correios 

pelo motivo "desconhecido", impulsiono os presentes autos para intimar o 

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

referida devolução e requeira o que entender de direito.

 3) Por fim, tendo em vista que o Sr. Oficial de Justiça à fl. 58 requereu a 

complementação das diligências efetuadas e, nos termos da CNGC, 

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

no prazo de 5 dias, efetue a complementação no valor de R$ 3.900,00 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu serviços na barra 

superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência/Complementação, sendo 

que outras informações podem ser encontradas no "Manual da Central de 

Pagamento de Diligências", juntando aos autos referido comprovante de 

pagamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255386 Nr: 9840-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norival Rico Filho, Cynthia Regina Donche-Gay, 

Agropecuaria Cristino Côrtes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Cristino Côrtes, Wagner Alves 

de Santana, Norival Rico Filho, Cynthia Regina Donche-Gay, Alexandre 

Rico, Maina de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Adamczik - OAB:28721-PR, 

JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VICENTE 

NOVACZIK - OAB:3391-A, FABIANO EMILIO BRAMBILA NERI - 

OAB:243903, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B, Márcio 

Luiz Niero - OAB:PR 11.333, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Certifico que, tendo em vista o cálculo elaborado pelo contador judicial à 

fl. 779, referente ao valor das custas processuais relacionados a 

reconvenção e, em cumprimento a decisão de fls. 775/777, impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerido/reconvinte Agropecuária Cristino 

Cortes S/A, para que no prazo de 15 dias, recolha o valor das custas 

processuais referentes a reconvenção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174091 Nr: 7390-75.2013.811.0004

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neilton dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 81 foi devolvida 

pelos Correios pelo motivo "não existe o número" e, nos termos da CNGC, 

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

no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referida devolução e requeira 

o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275382 Nr: 4343-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhaianne Souza Carvalho

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

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 43 foi devolvida 

pelos Correios pelo motivo "não existe o número", conforme fl. 44 e, nos 

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

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

devolução e requeira o que entender de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275361 Nr: 4323-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karollyne Nascimento Santos

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

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 43 foi devolvida 

pelos Correios pelo motivo "não existe o número", conforme fl. 44 e, nos 

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

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

devolução e requeira o que entender de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275357 Nr: 4319-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma dos Santos Bastos, José Marcos 

Pereira

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

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que as cartas de citação de fls. 45 e 45, 

foram devolvidas pelos Correios pelo motivo "mudou-se" e 

"desconhecido", respectivamente, conforme fls. 47 e 49 e, nos termos da 

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

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

requeira o que entender de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47837 Nr: 2967-53.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSdCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdP, SSF

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607
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 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

nos termos da decisão de folhas 206, informar nos autos os dados 

bancários para expedição do alvará já deferido, como nome, CPF/CNPJ, 

nome e número do banco e numero da agência, no prazo de 05 ( cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49199 Nr: 811-92.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Silva Costa, F.L.A. Silva & Cia Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:MT4.770-B, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:OAB/MT 17486, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

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

Filho - OAB:MT 6.293-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADOS(S), para que 

efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 440,97 ( quatrocentos e quarenta reais e 

noventa e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$303,21 ( 

trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à custas, e 

R$137,76(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Referente 

a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e 

dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80009 Nr: 3401-37.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Francisco Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÊNIO SOLER DO AMARAL 

JÚNIOR - OAB:SP 172.787, José Antônio Fuzetto Junior - 

OAB:171.125-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDO(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 590,84 ( quinhentos e noventa reais e oitenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 ( trezentos e três reais e 

vinte e um centavos), referente à custas, e R$287,63(duzentos e oitenta e 

sete reais e sessenta e três centavos). Referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242065 Nr: 751-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Castro e Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Renato Rochembach

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

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphael Prajnatara Balbino 

da Silva - OAB:MT 20.340

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S), para que 

efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 151,60 (cento e cinquenta e um reais e sessenta 

centavos), referente às custas, e R$ 68,88(sessenta e oito reais e oitenta 

e oito centavos).Referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 55,10 

(cinquenta e cinco reais e dez centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242065 Nr: 751-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Castro e Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Renato Rochembach

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

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphael Prajnatara Balbino 

da Silva - OAB:MT 20.340

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDO(S), para que efetue(m), 
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no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 151,60 (cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos), referente 

às custas, e R$ 68,88(sessenta e oito reais e oitenta e oito 

centavos).Referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 55,10 

(cinquenta e cinco reais e dez centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260768 Nr: 13464-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA ME, 

Antônio Carlos Bortolaia

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 13464-09.2017.811.0004, 

Protocolo 260768, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275437 Nr: 4386-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Guggisberg Bicudo, Marco Aurelio Mendonça 

Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivan Pereira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marceli Fernanda Carelli - 

OAB:MT 16.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Maicom Pedro Duarte de Moraes - 

OAB:MT-22.768

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAICON PEDRO 

DUARTE DE MORAES, para devolução dos autos nº 

4386-54.2018.811.0004, Protocolo 275437, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23768 Nr: 202-51.2001.811.0004

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Morais Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAUDINO FRANCISCO LINHARES, FRANCISCO 

TERTULIANO FILHO, GERALDO JUNQUEIRA, SEBASTIÃO MARQUES 

PENA, SAULO DE TARSO GRILLO, ANA MARIA DE FREITAS GRILO, ALES 

RIBEIRO LIMA, PAULO LOBO DE ARAUJO, Elza Lucia Ferreira de Araujo, 

Elza Lucia Ferreira de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA CAZORLA 

BARBOSA - OAB:GO/16.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARROS - 

OAB:17190/DF, Ailtamar Carlos da Silva - OAB:11472 GO, Lindalva de 

Fátima Ramos- Defensora Pública - OAB:DP, Raul Melo Oliveira - 

OAB:36917 GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

MENEZES FREITAS, para devolução dos autos nº 202-51.2001.811.0004, 

Protocolo 23768, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180555 Nr: 2487-60.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Morais Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLF Engenharia Ltda, Vicente Furbino Bretas 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moises Silva da Cunha - 

OAB:MA/ 16.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

MENEZES FREITAS, para devolução dos autos nº 2487-60.2014.811.0004, 

Protocolo 180555, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259823 Nr: 12788-61.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida dos Reis Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL 

LTDA, Autonorte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - OAB:GO\36102

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 12788-61.2017.811.0004, Protocolo 

259823, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276537 Nr: 5120-05.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Luiz Esteves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ademir de Assis, João Paulo Farias de 

Assis, E. L. Esteves Imobiliária, Juliano Pereira de Almeida, SÉRGIO ALVES 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SEBASTIÃO 

MENDES MOREIRA, para devolução dos autos nº 5120-05.2018.811.0004, 

Protocolo 276537, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283954 Nr: 9439-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daybson Azevedo Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto, Juliano Pereira 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21.498/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SEBASTIÃO 

MENDES MOREIRA, para devolução dos autos nº 9439-16.2018.811.0004, 

Protocolo 283954, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245772 Nr: 3416-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdA

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 3416-88.2017.811.0004, Protocolo 245772, 

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

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290005 Nr: 12999-63.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Gustavo Cabrera Machado de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nissan do Brasil Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 12999-63.2018.811.0004, Protocolo 290005, 

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

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290038 Nr: 13019-54.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Corbiniano Querino Ribeiro, Ana Maria Garcia 

Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

SOARES BERNARDES, para devolução dos autos nº 

13019-54.2018.811.0004, Protocolo 290038, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66892 Nr: 457-96.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Vermelho Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Holanda Tanigut 

Moura - OAB:11925/MT, BARTIRA BIBIANA STEFANI - OAB:MT - 

15.194-A, Ivan Szeligowiski Ramos - OAB:2296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAUJO PRADO - OAB:10001 MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos E PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES, via DJE, da data da pericia designada para início dos trabalhos 

no dia 10/12/2018 às 08 horas, no consultório do médico veterinário 

George Adriano dos Santos Silva, sito na Rua Francisco Dourado, nº 308- 

Bairro Cidade Velha, cidade de Barra do Garças-MT, Consultório 

Veterinário Clinvet, fone 66-3401-1524, nos termos da informação do 

referido perito juntado aos autos às folhas 1373.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200996 Nr: 4377-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Menezes de Carvalho, Secretaria de Saúde Municipal de 

Torixoréu/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Jesus de Carvalho, SECRETARIO DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TORIXORÉU-MT, TERCEIROS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR TERCEIROS PARA CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida 

às fls.55/58 nos autos em epígrafe, que DECRETOU A INTERDIÇÃO do 

requerido ANTONIO JESUS DE CARVALHO, DECLARANDO-O 

RELATIVAMENTE INCAPAZ de administrar e representar seus bens, 

NOMEANDO-LHE COMO CURADOR O SEU IRMÃO MENEZES DE 

CARVALHO.

Resumo da Inicial: ORequerente MENEZES DE CARVALHO propôs PEDIDO 

DE INTERDIÇÃO em face do Requerido ANTONIO JESUS DE CARVALHO, 

seu irmão, uma vez que este sofreu acidente de trabalho, resultando do 

evento traumatismo craniano subdural, incapacitando-o para o exercício 

dos seus direitos civis. Diante do exposto, REQUEREU a citação do 

interditando; intimação do Ministério Público; a lavratura de Termo de 

Compromisso; a dispensa da especialização de hipoteca, já que o réu não 

possui renda ou bens a serem adminsitrados; e,por fim, os benefícios da 

Justiça Gratuita.

Despacho/Decisão: SENTENÇA. 1. Trata-se de ação de interdição com 

pedido de curatela provisória, em antecipação de tutela, promovida por 

MENEZES DE CARVALHO, em face de sue irmão ANTÔNIO JESUS DE 

CARVALHO, todos qualificados nos autos. 2. Afirma o autor que o 

requerido, no dia 24/12/2014, sofreu um acidente de trabalho quando 

embarcava um gado, do qual resultou em traumatismo craniano subdural, 

incapacitando-o para o exercício dos seus direitos civis. 3. Sustenta o 

autor que levou o requerido ao INSS onde pleiteou o benefício Assistencial 

LOAS, todavia foi orientado a buscar a interdição do requerido, embora 

notória a incapacidade do Sr. Antônio. 4. Frisa que, como irmão do 

requerido, tem dedicado todos os cuidados que o incapaz necessita. 5. 

Requer que seja deferida a antecipação da tutela para nomear o autor 

como curador provisório. 6. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

08/14, dos quais se destacam os documentos pessoais do requerido (fls. 

09/10) e relatórios médico-hospitalares (fls. 11/13). 7. Às fls. 15/16 fora 

deferida a antecipação da tutela pleiteada com consequente nomeação do 

autor como curador provisório do interditando. 8. Às fls. 20, certifica o Sr. 

Oficial de justiça pela impossibilidade de citação pessoal do requerido Sr. 

Antônio em virtude do seu estado de lucidez. 9. Avaliação da Assistência 

Social às fls. 21/23. 10. Contestação por negativa geral, na qual requer o 

requerido à improcedência dos pedidos iniciais (fls. 24). 11. Fora 

determinada nova avalição pericial pela equipe multidisciplinar forense (fls. 

26). Relatório da perícia médica e Parecer social às fls. 31/33, 

complementado às fls. 44. 12. A parte autora apresentou réplica à 

contestação às fls. 49, requerendo o julgamento do feito no estado em que 

se encontra e a procedência do pedido exordial em todos seus termos. 13. 

Com vista dos autos, manifesta o membro do Parquet pela procedência da 

ação (fls. 50/54). 14. Após, vieram-me os autos conclusos. 15. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 16. 

Compulsando o feito, verifico que já existem provas suficientes nos autos, 

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

artigo 355, I, do CPC/2015. DO MÉRITO 17. Com o advento da Lei 

13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) tendo como base a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo 

Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 186/2008; o conceito de 
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pessoa com deficiência foi acrescentado ao ordenamento jurídico 

brasileiro, mais precisamente no art. 2º do diploma legal supracitado: “Art. 

2º: Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. (g.n.) 18. Tomando por base a inovação legislativa acima citada 

e considerando o que dispõe o art. 1.767, CC, estão sujeitos à curatela 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade. Outrossim, o art. 4º do Código Civil, alterado pelo Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, considera relativamente incapazes aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. 

19. Compulsando os autos, observa-se que a incapacidade relativa do 

requerido está atestada pelo laudo médico de fl. 31 e 44, atestados 

respectivamente pelos Dr. Ezequiel Costa Oliveira (CRM 4884-GO) e Dr. 

Antenor Gonçalves (CRM 2062- MT), indicando ser este dependente de 

auxílio de terceiros, bem como portador de Traumatismo Craniano a 

Encefalopatia (TCE), que indica ser uma anomalia de caráter permanente. 

20. Nesta seara, os relatórios da assistência social materializados às fl. 

21/22 e 32/33, percebe-se que o requerido não possui condições de gerir, 

por si só, alguns atos da vida civil, mais precisamente aqueles que dizem 

respeito à administração de seus bens, mostrando-se, que necessita de 

cuidados constantes e está totalmente dependente da família. Às fls. 44, 

mostra-se que o interditando apresenta sinais de redução volumétrica do 

lóbulo temporal à esq uerda. 21. Verifico ainda que os relatórios trazidos 

aos autos dão conta que a família é dedicada e unida na melhora do 

requerido, o qual conta com boa alimentação, acolhimento e alguns 

métodos de fisioterapia que foram adequados à sua residência. 22. Neste 

contexto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ainda prevê entre seus 

artigos 84 à 87 as regras para o estabelecimento da curatela às pessoas 

com deficiência, sendo medida de caráter extraordinária e a 

imprescindibilidade de sentença devidamente fundamentada. 23. Ao 

analisar o teor da lei entende-se que o legislador restringiu os direitos que 

os curadores poderão exercer pela pessoa com deficiência, 

especificando somente os de natureza patrimonial e negocial, entre outras 

ponderações, senão vejamos: “Art. 84: A pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas. § 1o Quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. [...] § 3o A 

definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível. § 4o Os curadores são obrigados 

a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando 

o balanço do respectivo ano. Art. 85: A curatela afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. [...] § 2o 

A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença 

as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do 

curatelado.” (g.n.) [...] 24. Desta forma, corroborando com o que foi 

alegado na peça inicial, bem como nos termos dos relatórios de fls. 21/23 

e 32/33 e, considerando o que foi explanado na perícia médica realizada 

às fls. 31, na qual demonstra a impossibilidade deste quadro se reverter e 

a incapacidade do requerido em exercer qualquer função tanto física 

quanto mental devido à sequela do traumatismo craniano a encefalopatia, 

resta evidente a necessidade de estabelecer o instituto da curatela ao 

requerido, haja vista este não possuir as condições necessárias para 

gerir/administrar aquilo que é percebido a título de benefício previdenciário 

(LOAS), entre outros atos da vida civil. 25. Portanto, a medida que se 

impõe para o próprio sustento e bem do requerido é a nomeação de 

curador, respeitando os limites legais estabelecidos nos artigos 

supracitados. 26. Ressalte-se que os direitos que o curador poderá 

exercer serão apenas os patrimoniais e negociais, isso significa que o 

curador apenas providenciará o bem estar pessoal/financeiro do 

requerido administrando seus bens, se houver, e gerindo aquilo que 

percebe como rendas ou benefícios previdenciários, bem como 

remunerações salariais e/ou pensão alimentícia; não cabendo ao curador, 

destarte, opinar ou impedir a pessoa de exercer o seu direito ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho, ao voto, e os demais estabelecidos em lei, conforme art. 85, 

§1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 27. Importante frisar que o 

curador deverá prestar compromisso, conforme o que dispõe o art. 759, 

do CPC/2015 e, concomitantemente, deverá prestar contas anualmente em 

juízo sobre a administração dos bens da interditada, bem como da 

utilização daquilo que lhe é de direito, com fulcro no art. 84, §4º do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, sob pena de incorrer no crime 

disposto no art. 89 do mesmo diploma legal. DISPOSITIVO 28. Diante do 

exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial e, por consequência, com fundamento nos 

artigos 4º, III, e 1.767, I do CC, e 755, I, CPC/2015, bem como os artigos 84 

à 87 da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), DECRETO 

A INTERDIÇÃO do requerido ANTÔNIO JESUS DE CARVALHO, 

DECLARANDO-O RELATIVAMENTE INCAPAZ de administrar e representar 

seus bens, NOMEANDO-LHE como curador o seu irmão MENEZES DE 

CARVALHO. 29. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC/2015. 30. Em 

obediência ao disposto no art. 755, §3º, CPC/2015 e no art. 9º, III, CC, 

INSCREVA-SE a presente sentença no Registro Civil e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 

onde deverá permanecer por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) 

vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

devendo constar no edital os nomes do interditada e da curadora, a causa 

da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que a interdita poderá praticar autonomamente. 31. INTIME-SE o curador 

para prestar compromisso, nos termos do art. 759, I, CPC/2015. 32. SEM 

custas. 33. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. 34. Publique-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 26 de outubro de 2018

Nilcelaine Tófoli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188811 Nr: 9335-63.2014.811.0004

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Evangelista Gonçalves, Virginia Prudente 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Nelmar Ltda, Dorivaldo Cardoso, 

Izaias Alves de França, Ilza Alves de França Damacena, Valdeni Barbosa 

Damasceno, Reginaldo Alves de França, Rosevaldo Silva, Rosilene 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Evangelista Gonçalves - 

OAB:MT 2.006, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Dorivaldo Cardoso - OAB:2091

 Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar sem efeito os itens 4 e 7 

da decisão de fl.151 e, via de consequência, DEFIRO a produção de prova 

oral consistente na oitiva de testemunhas. 14.Desde logo, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 

2019, ÀS 13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), devendo as partes 

apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).15.CABE AO ADVOGADO DA PARTE 

INFORMAR OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, 

DA HORA E DO LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art.455, §1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO 

DO JUÍZO. A inércia na realização da intimação a que se refere importa 

desistência da inquirição da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).16.A 

parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).17.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263376 Nr: 15100-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wolney Aparecido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714 

OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome da parte executada elencada às fls. 04.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

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

de acordo com o cálculo apresentado às fls. 72/73.

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

providências:

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

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

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

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283847 Nr: 9375-06.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wolney Aparecido de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. RECEBO a emenda a inicial, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 99, §3º, CPC/2015.

 2. Cuida-se de Embargos à Execução ajuizada pelas partes 

supramencionadas.

3. O embargante requer o acolhimento dos embargos para considerar a 

inépcia da inicial e a inexigibilidade do título, sob alegação de que o 

exequente não indica na inicial com quais provas pretende demonstrar a 

verdade dos fatos, e em síntese, que não utilizou o valor do referido 

empréstimo.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. RECEBO os presentes embargos para análise, visto que tempestivos.

 5. Outrossim, sem efeito suspensivo, uma vez que inexiste pedido da 

parte, bem como evidências que ensejem prejuízo, com fulcro no art. 919, 

§ 1o, do CPC/2015.

6. Ademais, CITE-SE a parte Embargada para, querendo, impugnar os 

embargos apresentado pelo executado Wolney Aparecido de Souza, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, CPC/2015).

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279958 Nr: 7186-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercirone Francisco da Fonseca

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 7.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES todos os pedidos da parte autora. 8.DETERMINO à parte 

requerida a devolução do bem apreendido (fl.31), no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), art.139, IV, 

CPC/2015.9.DETERMINO a imediata transferência dos valores a título de 

purgação da mora para a conta indicada à fl.41.10.Em consonância com o 

princípio da causalidade, CONDENO o requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que FIXO em R$ 1.000,00 (mil 

reais), com base no art. 85, §2º, CPC/2015. No entanto, ISENTO-O do 

pagamento das aludidas verbas, uma vez que DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, ressalvada a hipótese do art. 98, §3º, 

CPC/2015.11.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.12.Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.13.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197795 Nr: 2369-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antônio de Martins e Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos da Silva Bhering

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16.Diante do exposto e tudo que consta nos autos, INDEFIRO o pedido 

liminar de despejo. 17.DETERMINO o desentranhamento dos documentos 

constantes às fls. 94/155 para devolver à Defensora Pública subscritora. 

18.CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 04 DE 

FEVEREIRO DE 2019, às 15h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).19.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre 

as partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

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

CPC/2015.20.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 (quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188295 Nr: 8909-51.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Britto Di Migueli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156, Rafael Souza Ferraz da Costa - 

OAB:OAB/MT 15.728/O

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

 VISTOS.

1. Tendo em vista o Acórdão de fls. 96/100, transitado em julgado à fl. 

101-verso, INTIME-SE a parte autora para pagar ou comprovar o 

pagamento das custas remanescentes no prazo de 15 (quinze) dias sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC/2015.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292292 Nr: 14330-80.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Oliveira, Sirlene Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Pires Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Cynthia Candida 

Pereira - OAB:23329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. INTIME-SE a parte requerente para efetuar o recolhimento das CUSTAS 

PROCESSUAIS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
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da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme 

art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015.

 2. Com relação ao Título, constato que o autor juntou apenas a fotocópia 

do título objeto da demanda. No entanto, é imprescindível que a parte traga 

aos autos a via original do título, para o regular processamento do feito.

3. Frente ao exposto, intime-se o douto procurador do requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de juntar aos autos o 

documento original do título objeto da demanda, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 330, IV, do CPC/2015)

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197496 Nr: 2216-17.2015.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antônio de Martins e Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos da Silva Bhering

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Roberta Rockenbach 

Padilha - OAB:MT 18.109, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Vistos.10.Assim, AFASTO a preliminar de ilegitimidade passiva.11.Não 

havendo vícios processuais a serem sanados, DOU O FEITO POR 

SANEADO.12.Ademais, este feito não carece de instrução probatória por 

ser matéria de direito e de fato, além de que já existem provas suficientes 

para o julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do 

CPC/2015.13.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me 

conclusos para sentença.14.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291618 Nr: 13949-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BRANDEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD JARRETA THOMAZ - 

OAB:38434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Apesar do documento juntado à fl. 46, é indispensável à efetiva 

comprovação da insuficiência financeira do autor, isso porque é agricultor 

e aparentemente possui recursos para arcar com as custas processuais.

 2. Assim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a Autora instrua o feito com a declaração de imposto de renda 

para comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

 3. Ou, proceda com o recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, 

do CPC/2015.

 4. Cumprido o acima exposto, APENSEM-SE os autos ao Cód.: 5910. 

Após, conclusos para deliberação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290229 Nr: 13176-27.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cinthia Peres de Oliveira Neres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Wagner de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - 

OAB:21.242/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de reintegração de posse do imóvel e, alternativamente, o de 

pagamento de aluguel pelo requerido. 13.CITE-SE o requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE para audiência de conciliação / mediação 

que DESIGNO para o dia 04 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 16h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).14.Nesta oportunidade será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, sob 

pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a 

composição impossível, terá início a partir da data da audiência o prazo 

para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 15.Realizada 

a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso para a devida 

homologação (art. 334, §11º, CPC/2015).16.DEFIRO a gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.17.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291533 Nr: 13899-46.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM - LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giselma Carmem Campos Carneiro Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido manejado em conformidade com o § 12 do artigo 3° do 

Dec. Lei 911/69, trazido pela Lei 13.043/2014, CUMPRA-SE como na 

decisão de fls. 21, no endereço apresentado à fl. 03-verso.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291763 Nr: 14032-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaucard Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel de Souza Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, 

ajuizada por ITAUCARD FINANCEIRA S/A em face de RAQUEL DE SOUZA 

ROCHA.

 2. A inicial veio instruída pelos documentos constantes às fls. 04/17 dos 

quais se destaca o contrato celebrado fls. 12-verso e notificação 

extrajudicial fls. 13.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Precipuamente, constata-se na petição inicial ausência da comprovação 

da mora, por meio da notificação ou instrumento de protesto, com 

diligência positiva, uma vez que compulsando nos autos, nota-se o 

encarte da notificação extrajudicial (fls. 12-verso), porém com diligência 

negativa (ausente), ou seja, nem mesmo fora entregue no endereço do 

requerido (fl. 22).

 4. Neste sentido, para que não seja extinto o processo sem julgamento do 

mérito, em virtude da ausência de comprovação da mora, conforme 

exigência do art. 3º c/c § 2º do art. 2º , ambos do Decreto-Lei nº 911/69, 

sendo que a extinção do feito deve ser considerada medida prematura e, 

mormente extrema, a ser evitada a todo custo, desta forma, revela-se 

inequívoca a determinação de emenda da inicial, estabelecendo assim o 

preenchimento dos requisitos.

5. Diante do exposto, FACULTO a emenda da exordial, nos termos do art. 

321 do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, para que junte aos autos a notificação ou 

instrumento de protesto que comprove a mora.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291597 Nr: 13932-36.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme instrumento de protesto, 

respectivamente acostado às fls. 10-verso, caracterizando, portanto, 

inércia do requerido, traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora e do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 10-verso) o Requerido 

continuou inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo VOLKSWAGEN GOL 

POWER G5 1.6 8V FLEX 4P, cor PRATA, ano/modelo 2010, chassi: 

9BWAB05U7AT233678, PLACA ASJ-9813, conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283102 Nr: 8954-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Willian Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. RECEBO a emenda a inicial de fl. 34/34-verso.

 2. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

3. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme instrumento de protesto, 

respectivamente acostado às fls. 34-verso, caracterizando, portanto, 

inércia do requerido, traduzindo-se em constituição de mora.

 4. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora e do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

5. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 34-verso) o Requerido 

continuou inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

6. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo CHEVROLET GM 

MONTANA CONQUEST, cor PRETA, ano/modelo 2009/2010, chassi: 

9BGXL80P0AC173625, PLACA NJO-9654, conforme descrito na inicial.

 7. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

8. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

9. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

10. Expeça-se o necessário.

11. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289677 Nr: 12801-26.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Luiz Hencke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Lopes Fleck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto e de tudo que nos autos consta, INDEFIRO o pedido 

de tutela cautelar de sequestro do veículo. 9.CITE-SE o requerido para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que 

pretende produzir, nos termos do art. 306,CPC/2015, sob pena de os fatos 

alegados pelo autor presumir-se aceitos pelo réu (art. 307, 

CPC/2015).10.DEFIRO o parcelamento das custas processuais em 06 

(seis) parcelas iguais, devendo ser depositado até o dia 10 de cada mês, 

com fundamento no art. 98, §6º do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE Senhora 

Gestora o cumprimento da obrigação.11.Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290408 Nr: 13272-42.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO JOSÉ VIVAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olimpio Ferreira da Silva Neto - 

OAB:25338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e, consequentemente, DETERMINO a inclusão, 

via RENAJUD, de restrição de transferência ao Caminhão M.BENZ/LZ 

1935,  ano/modelo 1998/1998,  p laca IHK9624,  Chass i 

9BM388054WB156916.13.CITEM-SE os requeridos, no endereço declinado 

na inicial, e INTIMEM-SE para audiência de conciliação / mediação que 

DESIGNO para o dia 04 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 16h30min (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO).14.Nesta oportunidade será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, 

nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição 

impossível, terá início a partir da data da audiência o prazo para a 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 15.Realizada a 

autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso para a devida 

homologação (art. 334, §11º, CPC/2015).16.ATENTE-SE para o novo 

endereço do autor, conforme indicado à fl. 40. CADASTRE-SE ao sistema 

informatizado Apolo. 17.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291984 Nr: 14160-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercia Vieira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Henrique Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosalia Maria Vieira Faria - 

OAB:25344/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido para que pague o débito no prazo de 15 (quinze) 
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dias ou apresente embargos, previstos no art. 702, CPC/2015, com as 

advertências legais.

 2. No mandado deverá constar que, no caso de cumprimento e 

pagamento dos honorários advocatícios de 5%, do valor atribuído à causa, 

o devedor ficará isento do pagamento de custas processuais (art. 701, § 

1º, CPC/2015). Conste ainda que se não realizado o pagamento e não 

forem oferecidos embargos no prazo legal, o mandado de citação 

converter-se-á em título executivo judicial, nos termos do art. 701,§2º, 

CPC/2015.

3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289867 Nr: 12934-68.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Rodrigues Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291564 Nr: 13915-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva Faria Neto, Emerson Luiz 

da Costa, Karina da Silva Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido para que pague o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias ou apresente embargos, previstos no art. 702, CPC/2015, com as 

advertências legais.

 2. No mandado deverá constar que, no caso de cumprimento e 

pagamento dos honorários advocatícios de 5%, do valor atribuído à causa, 

o devedor ficará isento do pagamento de custas processuais (art. 701, § 

1º, CPC/2015). Conste ainda que se não realizado o pagamento e não 

forem oferecidos embargos no prazo legal, o mandado de citação 

converter-se-á em título executivo judicial, nos termos do art. 701,§2º, 

CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291459 Nr: 13863-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdyr Coelho de Sousa, DIANCARLO ALVES 

DE SOUSA, HAYLA FONSECA PINTO DE SOUSA, JACYRA ALVES DA 

SILVA COELHO DE SOUSA

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270401 Nr: 1283-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Maria Martins do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Elisa Souza, Sandro Castro Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de despejo, ajuizada por TANIA MARIA MARTINS DO 

PRADO, em face de CLÁUDIA ELISA SOUZA E SANDRO CASTRO 

MARQUES, objetivando a autora a desocupação do imóvel e a rescisão 

contratual com o recebimento dos alugueis atrasados. Com a inicial vieram 

os documentos de fls. 17/32.

2. O pedido liminar foi deferido às fls. 33/34. Certidões do oficial de justiça 

acusando que não foi possível citar os requeridos e nem efetivar o 

cumprimento da liminar (fls.43 e 63). A última manifestação da autora 

sobreveio à fl. 64, requerendo o despejo compulsório, inclusive com o 

arrombamento.

 3. O feito veio-me conclusos por força do acórdão proferido nos autos nº 

3006-08.2018 (CIA), bem como da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que 

alterou as competências das varas cíveis de Barra do Garças e 

determinou a redistribuição do processo para a respectiva vara.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 5. INDEFIRO o pedido de fl. 64, vez que sequer foi oportunizada a 

desocupação voluntária por parte dos requeridos.

6. Ademais, com fundamento no art. 240, §2º, CPC/2015, INTIME-SE a 

autora para adotar as providências necessárias visando à citação dos 

demandados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 35 de 732



 Cod. Proc.: 269536 Nr: 701-39.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro de Formação de Condutores Garças Ltda

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

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

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:56918

 Vistos.

1. Com fundamento no art. 76, CPC/2015, INTIME-SE a parte autora para 

regularizar a representação processual, vez que ausente nos autos. FIXO 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (inciso I, §1º do art. 76, 

CPC/2015).

 2. Após, voltem-me conclusos para deliberação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292226 Nr: 14294-38.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ELIAS ARRAIS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalima Transportes Ltda, Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 04 de 

Fevereiro de 2019, às 17h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

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

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

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

CPC/2015.

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

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

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

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263156 Nr: 14971-05.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Formação de Condutores Garças 

Ltda, Juscilene Sousa Elias Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Max Melo - 

OAB:25600 OAB/MT, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos.

1. Verifica-se que a parte exequente juntou a cédula de crédito via PJe 

(fls. 71/77).

2. Entretanto, apesar do avanço tecnológico, da dinâmica que lhe envolve 

e o incremento institucional do Poder Judiciário Mato-grossense, ainda 

assim se faz necessário juntar a cártula original nos autos, de acordo com 

o que foi determinado às fls. 64/65.

 3. Deste modo, INTIME-SE o exequente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos a via original do título de crédito objeto da demanda, 

sob pena de extinção da ação (art. 801, CPC/2015).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289836 Nr: 12916-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Garcia Ribeiro, SILBENE GARCIA 

RIBEIRO SOARES, Cristiano Garcia Ribeiro, MARIA ESMERIA GARCIA 

RIBEIRO, LUCIANO GARCIA RIBEIRO

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. RECEBO a emenda a inicial de fls. 46/54.

 2. CITEM-SE os Executados para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 

829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à 

penhora, caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, 

§2º, do CPC/2015.

3. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

4. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

5. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

6. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97736 Nr: 2725-21.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. da Luz Machado, Wanderleia da Luz 

Machado

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial movida pelo BANCO DO 

BRASIL S/A em face de W DA LUZ MACHADO e WANDERLEIA DA LUZ 

MACHADO.

2. A execução foi proposta em 2010, todavia, a citação dos executados 

só se deu em 2017, por meio de edital. Inertes os executados após serem 

citados, lhes foi nomeada a Defensoria Pública na qualidade de curadora.

 3. Em manifestação de fls. 121/121v, a Defensoria Pública alega que 

deixa de opor embargos à execução por não ter informação ou documento 

apto a subsidiar tal peça defensiva. Sobre isso, o Banco do Brasil 

apresentou petição às fls. 124/125, requerendo a continuação da 

execução.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. A nomeação de curador aos executados citados por edital tem o 

condão de garantir-lhes defesa processual, assegurando o atendimento 

aos princípios constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa, a fim de 

eliminar a disparidade de armas que ocorreria entre as partes caso os 

réus citados por edital (citação ficta) não dispusessem de defensor nos 

autos.

 6. Uma vez que a Defensoria Pública, na condição de curadora dos 

executados, afirma que deixa de opor embargos à execução, o 

prosseguimento do feito é medida que se impõe.

 7. Ante o exposto, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 8. Decorrido o prazo, venham-me conclusos.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291067 Nr: 13648-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sear Sociedade Educacional do Araguaia Ltda, Marcelo 

Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silma Oliveira Ribeiro de Souza, Mayanna 

Pereira de Figueiredo

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

OAB:24621/MT, Vanderli Alves Medeiros - OAB:25596/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Compulsando os autos verifico que o autor pleiteia pelo benefício da 

gratuidade de justiça, fl. 04. Aduz que devido ao grande numero de 

inadimplências busca o Juízo para dirimir os prejuízos sofridos e no 

momento não tem condições para o pagamento das custas.

2. Ademais, os documentos juntados aos autos não são suficientemente 

capazes de comprovar hipossuficiência, motivo pelo qual INDEFIRO o 

benefício da justiça gratuita.

3. Por conseguinte, FACULTO o parcelamento das despesas processuais, 

conforme disposição do art. 98, § 6º, do CPC e art.76, §2º, do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com redação dada pela 

Emenda Regimental nº25/2016- TP, sob pena de indeferimento da inicial.

4. Consigno que o autor deverá pagar o valor das custas e taxas iniciais 

do processo em 05 (cinco) parcelas, com vencimento até o 5º dia útil de 

cada mês.

 5. Assim, Remetam-se os autos ao Cartório do Contador/Distribuidor para 

calcular o valor das parcelas, bem como emitir as respectivas guias de 

pagamento.

 6. Em seguida, intime-se, imediatamente, para quitar a primeira parcela. 

Caso o autor deixe de quitar a parcela referente às despesas 

processuais, o feito será extinto, com cancelamento da distribuição, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo 

Civil.

7. Após, voltem-me conclusos.

8. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291780 Nr: 14033-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Joware Stogiwudo, DARLEY ALVES 

DOS SANTOS KUOGO ITOU

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:23254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento nos artigos 300 e 749, parágrafo único, ambos do CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por consequência, NOMEIO a 

Sra. MARIA AUXILIADORA JOWARE ETOGIWUDO curadora provisória do 

seu neto DARLEY ALVES DOS SANTOS KUOGO ITOU, a qual ficará 

responsável pela administração e representação dos bens e demais atos 

da vida civil do interditando. 10.Frente às considerações do quadro clínico 

do interditando, DETERMINO a realização de estudo psicossocial com ele 

pela Equipe Forense, cujo laudo deverá ser emitido em 20 (vinte) dias, 

observando-se os seguintes critérios: a)Entrevista pessoal com o 

i n t e r d i t a n d o ;  b ) E x a m e  d e  d o c u m e n t o s  d o s 

a u t o s ; c ) A v a l i a ç ã o / e x a m e / r e s u m o  d a  p e r s o n a l i d a d e  d o 

interditando.11.CIÊNCIA ao Ministério Público.12.DEFIRO a gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015.13.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229326 Nr: 8640-41.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecina Ferreira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Felix Moreira, Celiosan de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Fonseca Carvalho - 

OAB:MT 16.969

 VISTOS.

1. Compulsando os autos verifico que o autor pleiteia pelo benefício da 

gratuidade de justiça, fl. 15. Verifica-se pelos documentos juntados, fls. 

18/20 a hipossuficiência da parte autora. Posto isso, DEFIRO a gratuidade 

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

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243705 Nr: 1867-43.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiel Monteiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 9.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos de declaração 

e, por consequência, SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da 

requerente.10.Com o trânsito em julgando, ARQUIVEM-SE os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.11.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292330 Nr: 14349-86.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Cesar Corbucci, Ana Rita de 

Castro Corbucci, Rodrigo Corbucci

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

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. CITE-SE o Requerido, por meio dos seus representantes, no endereço 

declinado na inicial, por correio, e INTIME-SE-O para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 06 de Fevereiro de 2019, 

às 12h30min (HORARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu 

advogado.

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

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

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

CPC/2015.

3. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

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

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167232 Nr: 9981-44.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Necy Araújo Lustosa Vieira, Dilermando Vilela Garcia 

Filho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucéia Fátima Ribeiro Leite, Tânia de Fátima 

Fante Cruz, Onildo Beltrão Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Vistos.

1. Considerando a manifestação retro, na qual o patrono dos exequentes 

apresenta renúncia aos poderes do mandado de fl. 21, INTIMEM-SE 

pessoalmente os exequentes, por meio de AR- MP, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, regularizem sua representação processual, sob pena de 

extinção da execução por abandono do feito.

2. DETERMINO ainda aos os exequentes que atualizem o débito executado, 

a fim de que seja analisado o pedido de penhora no rosto dos autos de 

cód. 23930.

3. Ademais, diante da manifestação de fl. 391, na qual o patrono dos 

autores renuncia aos honorários advocatícios que lhes são devidos pelo 

executado, DECLARO extinta tal obrigação.

 4. RETIFIQUE-SE a capa dos autos, a fim de constar o correto tipo de 

ação (cumprimento de sentença) e a parte executada (apenas ONILDO 

BELTRÃO LOPES).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292631 Nr: 14473-69.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoelita Cardoso Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Figueiredo Inez de Almeida, Walter 

Brito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 06 de 

Fevereiro de 2019, às 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

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

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

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

CPC/2015.

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

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

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

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289746 Nr: 12875-80.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX RODRIGUES MATOS, Patrícia Dias Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eusébio Via Netto, Eliane Beatriz Via Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DESPROVEJO 

os embargos de declaração de fls. 30/32, por não haver contradição na 

decisão atacada. Em paralelo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, 

por consequência, DETERMINO ao requerido que promova a baixa da 

restrição constante do R-17, da matrícula nº 35.764, CRI local, no prazo de 

30 (trinta) dias. 14.Para o caso de descumprimento dessa decisão, FIXO 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento nos arts. 

139, IV, 297, 536, §1º, todos do CPC/2015. 15.DETERMINO a expedição de 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis Local, para averbar a existência 

dessa ação à margem da matrícula do imóvel nº 35.764. 16.CITEM-SE os 

requeridos, no endereço declinado na inicial, e INTIMEM-SE-OS para 

audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 13 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 13h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).17.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre 

as partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

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

CPC/2015.18.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 (quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292334 Nr: 14352-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viliomar Carrijo

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269856 Nr: 917-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquíria de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valci Moreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:20.607, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos.

1. Em síntese, a parte requerida opôs embargos de declaração às fls. 

76/79, sob fundamento de existir omissão na decisão de fls. 73/74. A 

autora manifestou às fls. 82/84, postulando pela rejeição dos embargos.

 2. Após, os autos vieram-me conclusos para deliberação.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 4. O único ponto argumentado pelo embargante que merece ser acatado é 

quanto ao pagamento ou não das custas processuais pela parte autora, 

porque de fato até então não houve pronunciamento sobre esse assunto.

5. E propriamente sobre esse ponto, no caso dos autos, os documentos 

de fls. 18/19 demonstram a insuficiência de recursos da requerente em 

arcar com às custas e despesas processuais. Logo, é medida de rigor 

conceder a ela os benefícios da justiça.

 6. Já quanto às demais arguições levantadas pelo requerido não merecem 

acolhimento, porquanto já foram enfrentadas nas decisões de fls. 30/31 e 

73/74.

 DISPOSITIVO.
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 7. Diante do exposto e de tudo que consta nos autos, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO aos embargos de declaração de fls. 76/79 para sanar a 

omissão e, via de consequência, DEFIRO a gratuidade da justiça à autora, 

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

8. CERTIFIQUE-SE o determinado à fl. 74, itens 11 e 12.

 9. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265866 Nr: 16693-74.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edjarbas Divino Batista Osório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamburi Construções e Participações Ltda, 

Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda, Mapfre Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B, Daniella Silva Souza - OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o autor para juntar aos autos o conteúdo da comunicação e 

os avisos de recebimentos – ARs entregues às requeridas Golden Gestão 

de Negócios Imobiliários e Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A, conforme 

referido em sua petição de fls. 108/109. FIXO prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção.

 2. Frise-se, que dispensa trazer aos autos o documento que já está 

juntado, a exemplo o de fl. 111.

3. Após, com a manifestação nos autos, voltem-me conclusos para 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259195 Nr: 12331-29.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Inácio da Costa, Daniel de Oliveira Costa, Celina 

Inácio de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:OAB/MT020732A

 Vistos.

1. Em que pese à argumentação da parte autora às fls. 403/408, entendo 

por bem ouvir a parte contrária, com fundamento nos art. 9º e 10 do 

CPC/2015.

2. Assim, INTIME-SE o requerido para manifestar sobre o pedido de fls. 

403/408, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

3. Após, voltem-me conclusos para deliberar. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173703 Nr: 6917-89.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, Cinara Campos Carneiro - OAB:MT 8.521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:OAB/MT 11.945-B, Gracielle de 

Almeida Campos - OAB:Oab/ MT 10.847, HELENISE SESTI REGHELIN - 

OAB:OAB/RS 57752, João Batista Araujo Barbosa - OAB:9.847-MT, 

João Batista Ferreira - OAB:10962-B/MT, Kamill Santana Castro e 

Silva - OAB:11887-B/MT, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7381, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:OAB/PR 26.822-B, 

NAGIB KRUGER - OAB:4419, Nelson Feitosa Júnior - OAB:MT 8.656, 

Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770/MT, WILLIAM JOSÉ DE 

ARAÚJO - OAB:3.928-MT

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido por FIRMINO GOMES 

BARCELOS em face de BANCO DO BRASIL S/A.

2. O pedido de cumprimento de sentença de fls. 213/213v requer a 

intimação do executado para o pagamento do valor principal da 

condenação, somado à condenação em honorários advocatícios e custas.

3. O executado vem aos autos afirmar o pagamento da condenação 

principal e honorários advocatícios. Todavia, discorda da execução no 

que tange às custas processuais.

 4. O exequente, à fl. 217, manifesta concordância quanto aos valores 

depositados pelo réu, bem como insiste no prosseguimento da execução 

quanto às custas processuais. Pede ainda a liberação dos valores 

depositados. Tal pedido foi deferido e a liberação procedida (fls. 218 e 

220/221).

5. O banco réu manifesta novamente discordância no tocante ao 

prosseguimento da execução para a cobrança das custas da ação de 

conhecimento.

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. A condenação em custas processuais a que se refere o autor não é 

crédito por ele exequível. Na verdade, o dispositivo da sentença que 

condenou ao banco réu às custas não diz respeito aos gastos 

processuais que teve o autor com a ação de conhecimento, mas sim às 

custas finais da ação, as quais são devidas pelo banco réu ao Estado e 

não ao exequente.

 8. Ademais, uma vez que o exequente concorda expressamente com o 

pagamento de todas as outras verbas executadas (fl. 217), verifica-se 

que os débitos do executado frente ao exequente foram devidamente 

adimplidos.

 9. Desta feita, a extinção da execução pela satisfação da obrigação é a 

medida cabível ao feito.

DISPOSITIVO

10. Diante do exposto, DECLARO quitada a obrigação pela parte 

executada e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 924, II, do CPC/2015.

11. Custas pelo executado. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias.

12. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249070 Nr: 5582-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Li Damas de Freitas, MARIA BARCELOS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Aparecido de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

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

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

certidão NEGATIVA de fls. 50, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247119 Nr: 4313-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurípedes Cândido Ferreira, José Bráz Cândido Ferreira, 

Daguberto Pereira de Brito, VALDEILCA CANDIDA FERREIRA BRITO, 

Valdemira Ferreira Assunção, Francisco Pereira Borges Ferreira, Maria 

Catarina Azambuja Contreira Alves, João Bosco Assunção, Valdenice 

Cândida Ferreira, Edevaldo Ferreira de Sousa, Waldivino Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Marcelino Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 
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OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

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

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

de fls. 138, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271622 Nr: 2043-85.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cléia Moreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thamires Ribeiro Wanderley

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

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

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

certidão NEGATIVA de fls. 59, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163996 Nr: 5706-52.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Magda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnólia da Silva Coelho, Nilderi Gomes dos 

Santos, Josias da Silva Coelho, Espólio de Sipriano da Silva Coelho, Cecilia 

Coelho de Moraes, Maria Catarina de Oliveira, Sabino de Sousa Milhomen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Hugo Ramos Vilela- Defensor Público - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S), para que 

efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 675,87 ( seiscentos e setenta e cinco reais 

e oitenta e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 491,13 ( 

quatrocentos e noventa e um reais e treze centavos), referente à custas, 

e R$ 184,74(cento e oitenta e quatro reais e setenta e quatro 

centavos).Referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento 

e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268991 Nr: 291-78.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRN, EdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Atallah - OAB:18558 

OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S), para que 

efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 321,60 (trezentos e vinte e um reais e 

sessenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 151,60 (cento e cinquenta 

e um reais e sessenta centavos), referente às custas, e R$ 170,00(cento 

e setenta reais).Referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 55,10 

(cinquenta e cinco reais e dez centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173163 Nr: 6326-30.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdPdA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

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

OAB:MT 14.897, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 De tal modo, em consonância com o entendimento do Ministério Público, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e por conseguinte 

JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC. Deixo de condenar o autor em custas e despesas 

processuais.Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios 

no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa. Transitada esta em 

julgado, com baixas e anotações de estilo, arquive-se.Intimem-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290717 Nr: 13428-30.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia ( TP Norte ) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Creuza de Abreu Vieira Coelho 

- OAB:68516/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os autos no estado em que se encontra e reputo válidos os atos 

já praticados.

Intime-se a requerente, na pessoa de seu Defensor, para, no prazo de 10 
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(dez) dias, comprovar o pagamento das despesas processuais devidas 

referentes à quitação da Tabela (C) Distribuidor e Contador, sob pena de 

extinção.

Não havendo recolhimento, conclusos para sentença extintiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 292453 Nr: 14386-16.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.Tendo em vista que costumeiramente a Fazenda 

Pública não realiza audiência de conciliação, deixo de designa-la.CITE-SE o 

Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob 

pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

autor conforme requerido.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 60618 Nr: 3775-24.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salto Alto Artigos de Couro Ltda, Gustavo Paz 

de Oliveira, Alice Assunção Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Érika Carvalho Assis - OAB:MT 10.905, Paulo Emílio 

Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Rodrigo Corbucci - 

OAB:MT 15.002-B

 PROCESSO CÓD. 60618

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Salto Alto Artigos de Couro Ltda e outros.

 Deferido o pedido de penhora online em contas em nome dos executados, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da 

ordem inicial.

 Dessa forma, acerca da penhora, digam as partes no prazo de 10 (dez) 

dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 94165 Nr: 7950-56.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ragiotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3.437-A/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

Fernando César Bortolaia - OAB:MT 5.444, Vinicius de Oliveira 

Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Vistos.Se trata de cumprimento de sentença de ação civil... Assim, nos 

termos da condenação, deverá a vara dar ciência da condenação à 

Justiça Eleitoral, à Receita Federal e alimentar o Cadastro Nacional de 

Condenação por Atos de Improbidade, nos precisos termos da 

condenação, tendo como marco inicial a data do trânsito em julgado, isto é, 

30 de setembro de 2015, como se vê a fls. 1069, observado o disposto o 

artigo 595, da CNGC/MT e Resolução 44 do CNJ.Realizadas as 

comunicações e anotações em sistemas próprios, ficando reconhecido o 

pagamento da sanção pecuniária, efetuado o seu repasse ao Município, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, extingo o 

p r o c e s s o ,  f i c a n d o  d e t e r m i n a d o  o  s e u 

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17143 Nr: 305-29.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacomini & Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lídia Fátima de Melo 

Fernandes Rosa - OAB:MT 5.043

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 305-29.1999.8.11.0004 – CÓDIGO: 17143 – NÚMERO/ANO: 

40/1999

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EXECUTADO: JACOMINI & SILVA LTDA.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) de propriedade de LUIZ 

ANTÔNIO JACOMINI, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 12 de março de 2019, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação;

SEGUNDO LEILÃO: 12 de março de 2019, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): Um Lote de terras situado na Zona Urbana de Barra do 

Garças/MT, no loteamento denominado “Jardim Ouro Fino”, locado sob o nº 

24 da quadra nº 28, com a área de 250,00m², limitando à frente com 

10,00m para a rua 21; lado direito com 25,00m para o lote nº 25; lado 

esquerdo com 25,00m para a Travessa C; e fundos com 10,00m para o 

lote nº 23. Benfeitorias: Um imóvel residencial/urbano, composto de uma 

área, garagem para dois carros, duas salas, um banheiro social, uma 

suíte, um quarto simples, cozinha conjugada com a copa. Um escritório 

dividido em dois salões, um banheiro. Construído em alvenaria, coberta de 

madeira e telha de barro, piso de cerâmica e porcelanato, forro de madeira 

e isopor, janelas de veneziana, portas de madeira e blindex, todo cercado 

de muro de tijolão, com dois portões para carro e um para pedestre, 

pintura antiga. Imóvel matriculado sob o nº. 46.468 do Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) em 27 de 

abril de 2017.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

(RE)AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 230.251,03 (duzentos e trinta mil, 

duzentos e cinquenta e um mil reais e três centavos), em novembro de 

2018.

 DEPOSITÁRIO: LUIZ ANTÔNIO JACOMINI, Rua 21, Quadra 28, Lote 24, nº 

39/40, Bairro Ouro Fino, Barra do Garças/MT.

 LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme a descrição acima.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 53.047,07 (cinquenta e três mil e quarenta e sete 

reais e sete centavos), em agosto de 2012.

ÔNUS: Consta Indisponibilidade em favor do Ministério Publico do Estado 

de Mato Grosso, nos autos nº 180/2001, em trâmite na 4ª Vara Cível da 

Comarca de Barra do Garças/MT; Indisponibilidade nos autos nº 

24804-82.2010.4.01.3600, em trâmite na 3ª Vara Federal de Mato; 

Indisponibilidade nos autos nº 633-09.2011.811.0110 – Cód. 26909, em 

trâmite na Vara Única da Campinápolis/MT; Indisponibilidade em favor do 

Ministério Publico Federal, nos autos nº 833-77.2015.4.01.3605, em trâmite 

na Vara Federal de Barra do Garças/MT. Eventuais outros constantes na 
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matrícula imobiliária.

FORMA DE PAGAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 

poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido de 

índice de correção monetária, garantida a integralização do lance por 

hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução 

idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante 

ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o 

valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. 

Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar 

o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, 

porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance 

ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando 

ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% 

(vinte por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 

24 horas.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº 22; Leiloeiro Rural 

Luiz Balbino da Silva, Famato nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, 

Jucemat nº. 29 e Famato nº. 067/2013.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do valor do bem, em caso de venda e 

2,5% (dois e meio por cento) em caso de adjudicação superveniente à 

designação da hasta, sobre o valor do bem penhorado, a qual será 

suportado pelo adjudicante.

 INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o executado JACOMINI & SILVA 

LTDA., na pessoa de seu Representante Legal, LUIZ ANTONIO JACOMINI, 

na qualidade de proprietário do imóvel e seu respectivo cônjuge se casado 

for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou 

titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 

concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito 

real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 

penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, 

Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por 

ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para 

os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, 

antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Barra do Garças/MT, 26 de novembro de 2018. Eu, 

__________ Edinalva Lourenço Pereira, Gestora Judiciária, o subscrevo e 

assino.

EDINALVA LAURENÇO PEREIRA

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76408 Nr: 50-56.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Cardoso de Souza, Triseheiva Cardoso de Deus 

Arantes dos Reis, Adolfo Baptista Arantes Neto, Antonio Cardoso de Deus 

Arantes, Laece Cardoso Arantes Sousa, Lucy Leuse de Deus Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Fialho, Município de Barra do Garças - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zélia martini Nogueira - 

OAB:7675-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Eudemar Quintino de Oliveira - 

OAB:1388/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDO(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 1.889,81 ( hum mil e oitocentos e oitenta e nove reais e 

oitenta e um centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. 

Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$889,81 ( oitocentos e 

oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), referente à custas, e 

R$1.000,00(hum mil reais). Referente a taxa, e o valor correspondente a 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102441 Nr: 7444-46.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magali Amorim Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Pedro Augusto Santos de Souza - 

OAB:MT 20.350/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADO(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 418,71 (quatrocentos e dezoito reais e setenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 287,38 (duzentos e oitenta e 

sete reais e trinta e oito centavos), referente às custas, e R$ 

131,33(cento e trinta e um reais e trinta e três centavos).Referente a taxa, 

e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 
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processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258629 Nr: 11903-47.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telemont Engenharia e Telecomunicação S/A, 

Woney Miranda de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Mendes Cardoso 

- OAB:76.714, João Dácio Rolim - OAB:822A

 PROCESSO Nº 11903-47.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 258629

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pelo MUNICÍPIO DE 

BARRA DO GARÇAS-MT em face de TELEMONT ENGENHARIA E 

TELECOMUNICAÇÃO.

À fls. 91, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidões de dívida ativa contraídas 

pela(s) executada(s) em razão desta(s) ter (em) satisfeito voluntariamente 

a obrigação pela via administrativa junto à Fazenda Pública Municipal, 

como elenca à fls. 92, o que enseja a dispensa do procedimento judicial 

executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e ARQUIVEM-SE com as 

baixas de estilo.

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

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 285096 Nr: 10149-36.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Schimidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 26.11.2018, às 13h00min (MT), na sala de audiência, presente a MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. 

Ausente a testemunha João Vitor de Carvalho Costa. Após o MM Juiz 

decidiu: “1.Diante da ausência da testemunha João Vitor de Carvalho 

Costa, designo audiência de instrução para o dia 29.01.2019 às 

13hs45min. 2. Oficie-se à Comarca de Itatiaia – RJ, informando a data 

supra.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que 

vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 285589 Nr: 10417-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ducirlene Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicon Pedro Duarte de 

Moraes - OAB:22768/MT

 Ante o exposto, em consonância com o cálculo de fl. 107, promovo a 

reeducanda Durcilene Barbosa de Souza, ao regime aberto, fixando-lhe as 

seguintes condições do regime aberto, ante a ausência de casa de 

albergado ou estabelecimento similar nesta comarca:a) permanecer em 

recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) nos dias úteis, e 

permanecer todos os sábados, domingos e feriados em recolhimento 

domiciliar;b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, 

sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 

(trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano; c) 

comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades; d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo 

...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 244021 Nr: 2079-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rene Alexandre de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 Sentença

Autos de Cód. 244021

Em atenção ao princípio acusatório, acompanho o parecer ministerial de fl. 

96, e declaro extinta a pena ante seu integral cumprimento.

Defiro o pleito de parcelamento das custas processuais de fl. 86, devendo 

a comprovação de seu recolhimento ocorrer perante a Central de 

Arrecadação.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26.11.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 237789 Nr: 14668-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Amorim Balduino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Muller Cabral de 

Araújo - OAB:21.101

 Assim, nos termos do art. 148, da LEP, c/c art. 46, do Código Penal, 

substituo a prestação de serviços à comunidade por interdição de direitos, 

consistente no dever de comparecimento mensal em juízo pelo período de 

04 (quatro) meses para justificar suas atividades, eis que ainda não 

iniciado o cumprimento da pena.Incabível indulto e comutação, ante a 

substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos (MC/ADI nº 

5874-DF). Intime-se pessoalmente o reeducando para iniciar imediatamente 

o cumprimento da pena, sob pena de regressão de regime.Intime-se a 

Defesa via DJE.Intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, nos 

termos dos incisos III e VIII, do art. 61, da LEP.Cumpra-se.Barra do Garças, 

26.11.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 97451 Nr: 2437-73.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson de Araujo Bezerra
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 .A pena aplicada, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, alcança 

a prescrição em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do 

CP.Não incidem as interrupções da prescrição constantes dos incisos V e 

VI, do art. 117, do CP, eis que não se verifica início ou continuação do 

cumprimento da pena ou reincidência. Assim, considerando que a 

prescrição da pretensão executória ocorreu em 15.11.2017, declaro 

extinta a punibilidade do reeducando Gilson Araújo Bezerra, nos termos do 

art. 107, inciso IV, art. 109, inciso IV, art. 110, e art. 112, inciso I, todos do 

Código Penal . In t imem-se.Após o  t râns i to  em ju lgado, 

arquive-se.Cumpra-se. Barra do Garças, 26.11.2018Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 191766 Nr: 11543-20.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas de Souza Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Arísio Monteiro de Magalhães - 

OAB:14036-MT, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Decisão

Autos nº 191766

Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Lucas de 

Souza Mendes, nascido em 08/03/1989, filho de José Fernando Mendes e 

de Marilene Teixeira de Sousa, ostentando a seguinte guia de execução 

penal:

Guia de fls. 05/05-v: Pena: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa; 

Crime: art. 304, c/c art. 298, ambos do CP; Regime: aberto; Data do fato: 

17.11.2008; Recebimento da denúncia: 15.06.2012; Data da sentença: 

25.08.2014; Trânsito em julgado para o MP: 29.09.2014; Trânsito em 

julgado para Defensor e réu: 14.10.2014.

Houve substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de 

direitos a ser definida pelo juízo da execução.

Em audiência admonitória realizada às fls. 28/28-v, foi fixada a prestação 

de serviços à comunidade.

À fl. 64, consta cálculo de liquidação da pena apontando como pendente 

de cumprimento o total de 21h30min de trabalho a prestar.

O Ministério Público, à fl.64-v, e determino a intimação pessoal do 

reeducando para comprovar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o 

cumprimento das horas faltantes a título de prestação de serviços à 

comunidade, bem como o pagamento integral da pena de multa.

Incabível indulto e comutação, ante a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos (MC/ADI nº. 5874-DF).

Intime-se a Defesa via DJE.

Intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, nos termos dos 

incisos III e VIII, do art. 61, da LEP.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 26.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 271628 Nr: 2045-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Fernandes da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Marcos Vasconcelos 

- OAB:MT-11.323

 :a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;c) não se ausentar desta cidade, por mais de 05 

dias, sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo 

de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano; 

d) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades; e) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao 

Juízo;f) apresentar comprovação de trabalho lícito;g) Não ingerir bebidas 

alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir 

armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a 

integridade física de alguém; h) Não fixar domicílio ou residência em outro 

estado da federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal; 

Intime-se o reeducando, a Defesa e o Ministério Público.Requisite-se do 

juízo de origem, cópia da certidão de trânsito em julgado para a acusação 

e para a defesa, bem como a remessa da guia de execução penal 

definitiva. Incabível indulto ou comutação, nos termos do art. 3º, inciso II, 

do Decreto nº. 9.246/17. Cumpra-se.Barra do Garças, 01.10.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 173623 Nr: 6825-14.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Paulino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 

14.989

 A prestação pecuniária foi integralmente cumprida, conforme consta às 

fls. 36/44 e 52.A pena de multa também foi integralmente adimplida, 

conforme consta às fls. 77/86.Constata-se do controle de comparecimento 

de fls. 05/05-v, o cumprimento integral do dever de comparecimento 

mensal em juízo.Assim, ante o cumprimento integral, declaro extinta a 

pena.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se.Cumpra-se.Barra 

do Garças, 26.11.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 185385 Nr: 6594-50.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devone Neres Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Nilson José de Solto Júnior - OAB:16534, Willian da 

Silva Falchi - OAB:23.133

 Decisão Autos cód.185385 Conforme informação prestada pela 2ª Vara 

Criminal da Comarca do Pará, via telefone, foi comunicado a distribuição da 

carta precatória nos autos de nº 0012105-17.2018.8.14.0065, 

acompanhado do alvará de soltura, sem o devido cumprimento. Assim, 

solicite-se ao Gabinete da 2ª Vara Criminal, informações sobre o 

cumprimento do alvará de soltura. Barra do Garças, 27.11.18 Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 225842 Nr: 6382-58.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Pereira Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 27.11.2018, às 17hrs48min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Presente o reeducando. Apresentada a justificativa. Após, o MM. Juiz, em 

áudio, decidiu: “1. Atento a proporcionalidade, mantenho o reeducando no 

regime semiaberto, com as mesmas condições fixadas em fls. 227/230-v, 

inclusive a monitoração eletrônica. 2. Realize-se novo cálculo de pena, 

com data base em 27.11.2018, apontando ainda a interrupção em 

novembro de 2017, bem como de fevereiro à outubro de 2018. 3. Nesta 

oportunidade, verifico que o reeducando possui ação penal distribuída sob 

o cód. 252138/ 2° Vara Criminal, razão pela qual realizo sua citação 

pessoal, sendo-lhe entregue cópia da denúncia.” Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198244 Nr: 2646-66.2015.811.0004
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Souza Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Kristoschek Mayer - 

OAB:MT - 13170, Elizangela Broch de Campos - OAB:13058/MT, Enio 

Zanatta - OAB:13318/MT

 Decisão Autos nº 198244 Assim, acompanho o parecer ministerial (fl.54) 

e acolho o pleito defensivo de fls.45/46, e revogo a prisão do réu 

Sebastião Souza Cruz, nos termos do art. 316, do Código de Processo 

Penal, fixando-lhes as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 

1) manutenção do endereço atualizado. Recolha o mandado de prisão 

expedido em fl.44, devendo dar baixa no BNMP. Considerando que o 

reeducando reside em Gaúcha do Norte-MT, remeta-se o executivo de 

pena ao Juiz da Comarca de Paranatinga/MT para fixação das condições 

do regime aberto e fiscalização do cumprimento de pena. Intime-se. 

Cumpra-se. Barra do Garças, 27.11.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198244 Nr: 2646-66.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Souza Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Kristoschek Mayer - 

OAB:MT - 13170, Elizangela Broch de Campos - OAB:13058/MT, Enio 

Zanatta - OAB:13318/MT

 Decisão

Autos nº 198244

1. Da análise da prisão

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças/MT, distribuído em desfavor do reeducando Sebastião 

Souza Cruz, nascido em 17.10.1966, filho de Aguinel Xavier da Cruz e de 

Rosalina Coelho da Cruz, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia definitiva de fls. 05/05-v: Pena: 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 

20 (vinte) dias, de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; Crime: art. 102, 

da Lei nº 10.741/03, c/c art. 71, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP; 

Regime: Aberto; Data do fato: 10.01.2008; Data do fato: 20.02.2008; 

Suspensão pelo art.366, do CPP: Não houve; Recebimento da denúncia: 

25.03.2010; Sentença: 29.01.2013; Substituição: duas restritivas de 

direito; publicação da sentença: 29.01.2013; Intimação pessoal da 

sentença: 04.03.2013; Data do julgamento da apelação defensiva: 

07.10.2014; Trânsito em julgado para o MP: 25.02.2013; Trânsito em 

julgado para a defesa: 09.12.2014.

Em decisão de fl.55/55-v, foi revogada a prisão do reeducando e 

determinado a remessa do executivo de pena ao Juiz de Paranatinga/MT.

Após, sobreveio informação em 27.11.2018 do cumprimento do mandado 

de prisão em 26.11.2018 (fls.56/60).

Assim, expeça-se alvará de soltura enviando por precatória ao juízo de 

Paranatinga/MT.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Garças, 27.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 234802 Nr: 12628-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marivan Augusto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão havendo impugnação pela acusação e pela defesa, homologo 

cálculo de pena de fls.211/211-v. Remeta-se cópia do cálculo de pena ao 

reeducando, nos termos do art. 41, inciso XVI, da Lei nº 7.210/84. Não 

houve a prescrição da pretensão punitiva, nem mesmo da pretensão 

executória. Incabíveis indulto e comutação, uma vez que o reeducando 

não cumpriu 2/3 (dois terços) do crime impeditivo (art. 121, §2º, incisos I e 

IV) até 25.12.2017, não preenchendo o disposto no art. 12, parágrafo 

único, do Decreto nº 9.246/17. Cumpra-se. Barra do Garças, 25.10.2018 

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 275640 Nr: 4513-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emivaldo Luiz Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 Decisão

Autos nº 275640

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Emivaldo Luiz 

Martins, nascido em 29.08.1962, filho de Manoel Luis Martins e de Ilda 

Maria Martins, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia provisória de fls. 05/05-v: Pena: 09 (nove) anos e 11 (onze) 

meses, de reclusão; Crime: art. 217-A, caput, do CP, com as implicações 

da Lei nº 8.72/90; Regime: Fechado; Data do fato: 01.08.2017; Prisão em: 

06.10.2017; Recebimento da denúncia: 26.10.2017; Suspensão pelo art. 

366, CPP: não houve; Sentença e Publicação: 09.02.2018; Substituição: 

não houve; Intimação pessoal da sentença: 20.03.2018; Trânsito em 

julgado para o MP: 26.02.2018; Trânsito em julgado para a defesa: 

aguardando julgamento pelo TJMT;

 Ante a preclusão para a defesa (fl.31) em manifestar-se sobre o cálculo 

de pena de fl.28, bem como ausente impugnação pelo Ministério Público e 

pelo reeducando (fl.37), homologo cálculo de liquidação de pena de fl.28.

 Remeta-se cópia do cálculo de liquidação de pena ao reeducando, nos 

termos do art. 41, inciso XVI, da Lei nº 7.210/84.

 Incabíveis indulto e comutação, uma vez existente o impedimento no art. 

3º, inciso III, do Decreto nº 7.246/17, pelo qual não serão concedidos tais 

institutos às pessoas condenadas por crimes hediondos, sendo que nos 

termos do art. 1º, inciso VI, da Lei nº 7.240/90 considera-se crime 

hediondo o crime de estupro contra vulnerável.

 Cumpra-se.

Barra do Garças, 25.10.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70059 Nr: 3487-42.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacildo Resende de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) RÉU(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 440,97 ( quatrocentos e quarenta reais e noventa e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 ( trezentos e três reais e 

vinte e um centavos), referente à custas, e R$137,76(cento e trinta e sete 

reais). Referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 246,71 (duzentos 

e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 
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RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 290810 Nr: 13490-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Vistos. (...) Isto posto, rejeito a preliminar de ausência de justa causa.

(...)Não advindo alteração no quadro fático que a ensejou em um primeiro 

momento, não há que se falar em revogação da medida cautelar extrema, 

nos termos do art. 316 do CPP. Posto isso, com fulcro nos art. 312, 313, 

do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão por não vislumbrar 

alteração dos requisitos da prisão preventiva.(...)Em prosseguimento, 

superadas as preliminares arguidas pela defesa, e a atenta leitura dos 

autos demonstra nessa fase inicial a ausência de elementos de convicção 

que permitam absolver sumariamente o(a)(s) réu(s) (artigo 397, do Código 

de Processo Penal).Designo o dia 11/12/2018, às 15:00 horas, para a 

audiência de instrução e julgamento (horário/MT).(...)Barra do Garças/MT, 

27 de novembro de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 274023 Nr: 3556-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSdSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 01/03/2019, às 15:30 horas, para a audiência de 

instrução e julgamento (horário/MT).

3. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

5. Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

6. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 249288 Nr: 5719-75.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton Fernandes Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Nasser - OAB:MT 16.905

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 27/02/2019, às 17:00 horas, para a audiência de 

instrução e julgamento (horário/MT).

3. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

5. Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

6. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 211493 Nr: 10361-62.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wan Baster dos Santos Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:13.777/A-MT

 Vistos.

Designo audiência para oferecimento de proposta de suspensão 

condicional do processo ao denunciado para o dia 22/01/2019 às 13:30 

horas, (horário oficial de Cuiabá/MT).

Intime-se o denunciado para comparecer ao ato.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 280665 Nr: 7570-18.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nesulei Morais Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - OAB:18.256

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 12/03/2019, às 14:30 horas, para a audiência de 

instrução e julgamento (horário/MT).

3. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

5. Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 
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art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

6. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

7. Por fim, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulada 

pela defesa do denunciado, por ausência de comprovação de 

incapacidade financeira.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA VANDERLEY DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

29/01/2019, às 15h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001715-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINARIA FIGUEIREDO MONTEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

29/01/2019, às 16h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHEMES MARTINS DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

29/01/2019, às 16h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MARIA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SOUSA BELÉM (REQUERIDO)

VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

29/01/2019, às 16h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

29/01/2019, às 17h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

29/01/2019, às 17h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002073-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO BATISTA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA SILVA SOUZA OAB - MT21710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

29/01/2019, às 13h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVACI GALVAO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANY PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/01/2019, às 12h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010810-44.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 27 de Novembro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO HENRIQUE UHDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA PATRICIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0022630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO VICENTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

MARIANE MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DE JESUS FERREIRA OAB - GO7107 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Vistos, etc. 1. 

Trata-se de ação indenizatória por danos morais onde o autor foi intimado 

para retificar a inicial conforme os ditames do Estatuto Processual Civil de 

2015, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em evento 

nº 10407203 o mesmo apenas e tão somente juntou aos autos 

documentação comprovando a localização do sobrescrito que reside, não 

cumprindo com as determinações para fundamentar a sua peça de 

ingresso conforme o Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que 

este está em vigência desde o dia 18 de março de 2016. 2. Deste modo, 

se o autor é devidamente intimado por meio de patrono constituído para 
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emendar a inicial e não sana os vícios, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA EMENDA NO PRAZO DE 10 

DIAS. EXTINÇÃO DO FEITO. - Se, intimado para emendar a exordial sob 

pena de indeferimento, o autor deixa de sanar as falhas, autoriza-se 

extinção do feito sem julgamento do mérito. Inteligência dos artigos 295, 

284 e 267, I do Código de Processo Civil. (TJ-MG 101450846773950011 

MG 1.0145.08.467739-5/001 (1), Relator: FERNANDO BOTELHO, Data de 

Julgamento: 17/12/2009, Data de Publicação: 05/03/2010). APELAÇÃO. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a 

determinação de emenda à inicial ou apresentado o recurso cabível a 

tempo e modo, é de ser julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, de 

acordo com o disposto nos artigos 284, parágrafo único e 267, I, ambos 

do Código de Processo Civil. (TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 

0246466-97.2011.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, 

Data de Julgamento: 26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 30/08/2013). 3. Face às considerações aduzidas, uma vez 

que a inicial de ação não satisfez ao requisito de admissibilidade, 

consoante propugna o artigo 319, do CPC, INDEFIRO a inicial, o que faço 

com espeque no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo 

sem julgamento do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do 

Estatuto Processual Civil. 4. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão da 

audiência de conciliação outrora aprazada, vez que sua realização 

tornou-se baldada. 5. Sem condenação em honorários advocatícios ou 

custas. 6. Publique-se, registre-se, intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010500-38.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IDELMAR FERREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001898-12.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

29/01/2019, às 18h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010152-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI APARECIDA GOMES MACHADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE APARECIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Intimem-se as partes do trânsito em julgado da sentença. 2. 

Nada mais sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011367-65.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES OAB - MT0020239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 12664969, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012474-47.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MAGALHAES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o efeito infringente dos embargos de declaração, 

intime-se a parte contrária para que sobre eles se manifestes no prazo de 

05 (cinco) dias. 2- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011972-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

AUTO SOCORRO E LOCADORA BOA VIAGEM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de cumprimento de sentença regido pelo artigo 

536 c/c artigo 525, ambos do CPC, igualmente combinados com o artigo 52 

da Lei 9.099/1995, assim sendo, intime pessoalmente a parte executada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer 

estipulada na sentença, consistente em dar baixa no veículo FORD 

RANGER XLT 2011/2011, de cor parata, chassi 8AFDR2A1BJ417555, 

placa NPG 8662, Cuiabá/MT, em nome de Aline Paula da Silva e isentar a 

proprietária do veíuclo dos débitos de IPVA, seguro DPVAT e 

licenceamento desde 19 de agosto de 2016, sob pena de multa diária na 

razão de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo embargar a presente 

execução no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que ocorrer 

a efetiva intimação (inteligência do art. 915, caput, c/c artigo 231, § 3º, 

ambos do CPC). 2. No ato da intimação a parte deverá ser devidamente 

identificada e informada que no caso de eventual descumprimento, poderá 

responder pela prática do crime de desobediência, além de penalização 

por litigância de má-fé, nos termos do § 3º do referido artigo 536 do CPC. 

3. Ultrapassado o prazo para o cumprimento da obrigação, faça os autos 

conclusos. 4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002008-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN OAB - MT0019207A 

(ADVOGADO(A))

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012682-94.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 50 de 732



LUCAS FELIPE GONCALVES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - MT0020635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010721-21.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OZANA SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GRECZYSZN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS SEB DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS GARBARINO ALDANA OAB - SP323146 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (REQUERENTE)

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA OAB - MT9030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORGANA SOARES LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MAURICIO SOARES LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011676-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LUMINA PUPATTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

JOAO RAFAEL LOPEZ ALVES OAB - RS0056563A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNEZIO CARRIJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARIA SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 
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atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GREGORIO DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZALENE DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONIA MARIA DE JESUS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1002021-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUTON ROBERTO SILVA MORBECK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista tratar-se de requerimento de alvará relativo 

ao PIS/PASEP de titular já falecido, o que independe de inventário nos 

termos da Lei 6.858/1980 c/c 666 do CPC, resta flagrante a competência 

da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 161 do STJ. 2. Assim sendo e 

observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319, 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e não estando patente à 

falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos processuais, 

recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 

3. Vista ao representante do Ministério Público. 4. Após manifestação do 

MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do parecer favorável, ou 

eventual cota asseverando não ser causa que reclame a participação do 

parquet. Havendo pedido para produção de eventual diligência, desde já 

intime a parte autora para realizá-la, caso seja da sua incumbência, ou 

promova a conclusão se depender de prévia manifestação judicial. 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010545-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO ALVES SOUZA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Indefiro o pedido de intimação via WhatsApp. Embora tenha 

sido aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sua utilização por 

todo o Judiciário, este Juizado ainda não conta com nenhum aparelho 

celular fornecido pelo Tribunal para a realização de tais atos. 2. Sendo 

assim, intime-se a parte autora para que, em 05 (cinco) dias, forneça o 

endereço correto e atual da parte ré, sob pena de extinção do feito. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, cite-se 

a Fazenda Pública para opor Embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 2- Se 

não houver embargos, será requisitado o pagamento por intermédio do 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

expedindo-se o ofício precatório, fazendo-se o pagamento na forma do 

art. 13 da Lei 12.153/2009. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE SOUSA DO AMARAL CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000382-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO PAULA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES DA SILVA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo), razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, visto o disposto no artigo 43, da Lei acima mencionada. 2. 

Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, 

remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SUZE FAUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002015-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIELTON TEIXEIRA ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWEL ARAUJO SANTOS OAB - GO53884 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos planilha detalhada comprobatória dos empréstimos consignados 

suscitados, mencionando também o valor total de cada um deles, bem 

como, deverá relatar o termo inicial e final. 2. Intime-se. 3. Determino a 

imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 

4. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001991-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO VIALLE OAB - PR05965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Em análise aos autos, verifico que, por lapso, ocorreu erro 

no despacho identificado no ID de nº 16579704 no que tange ao seu 

conteúdo, eis porque, chamo o feito à ordem para promover a sua 

retificação, passando o mesmo a ter a seguinte redação: Vistos. 

“Analisando os autos observo se tratar de Carta Precatória de 

competência da justiça comum, visto o autor ser empresa de grande porte, 

que não se enquadra nos requisitos da Lei n. 9.099/95. Necessário, 

portanto, sua redistribuição perante uma das varas cíveis da justiça 

comum desta Comarca. Deste modo, redistribuam-se os autos perante a 

vara competente, promovendo às baixas e anotações pertinentes. 

Intime-se. Cumpra-se.” 2- Intime-se. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDA MARTINS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019, às 15h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o valor executado não se insere no conceito de pequeno 

valor, razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça ofício 

requisitório ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que se 

proceda ao pagamento das verbas em comento, por meio de precatório, 

consoante cálculo apresentado. 2. Antes da expedição do ofício acima, 

deverá o Estado de Mato Grosso ser intimado para se manifestar quanto 

aos cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Ademais, no mesmo prazo, 

deve cumprir a obrigação de fazer estipulada na sentença, consistente em 

enquadrar o autor como segundo sargento e que passe a receber os 

proventos inerentes dessa patente, sob pena de multa diária na razão de 

R$ 200,00 (duzentos reais), podendo embargar a presente execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que ocorrer a efetiva 

intimação (inteligência do art. 915, caput, c/c artigo 231, § 3º, ambos do 

CPC). 4. No ato da intimação a parte deverá ser devidamente identificada e 

informada que no caso de eventual descumprimento, poderá responder 

pela prática do crime de desobediência, além de penalização por litigância 

de má-fé, nos termos do § 3º do referido artigo 536 do CPC. 5. Expeça-se 

o necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000344-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista a certidão de ID nº 15460616 informando 

que o requerido entregou o montante devido ao seu advogado e que este 

acostaria o comprovante aos autos, DEFIRO o pleito de ID nº 15871982, 

ante o transcurso de mais de 02 (dois) meses sem a juntada do 

documento comprobatório. 2. Sendo assim, determino a penhora de tantos 

bens quanto bastem para saldar a dívida, nos termos do despacho de ID 

nº 14621325. 3. Expeça-se o necessário. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011773-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FARIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS ASSUNCAO NUNES OAB - GO0021991A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 10967310, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012184-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLIANA BARROS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE ALVES PEIXOTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo restado frutífera a utilização do sistema eletrônico de constrição 

de bens, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção do veículo 

HONDA CG 125 TITAN KS, placa KDZ 2258/GO, de propriedade do 

devedor Pedro Henrique Ales Peixoto, o qual encontra-se no endereço da 

Rua General Carneiro, nº 30, bairro Santo Antônio em Barra do 

Garças/MT. Registro que uma vez não sendo mais possível a prisão civil 

do depositário infiel, as execuções têm sido frustradas após a penhora 

com o desvio do bem por parte de quem é executado, o que motiva a 

remoção aqui preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. 

Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre encontrar o bem 

passível de satisfazer a dívida, deverá removê-lo para o depósito judicial 

desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o 

transporte do bem, deverão elas serem arcadas pela parte autora, 

contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las 

à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção do bem para amortização da 

dívida, realizando sua avaliação (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, 

da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-lo como 

pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 664 do 

Diploma Processual Civil. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5. Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010782-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER SKINAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS VIGILANTES DO MEDIO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Tendo em vista que foi realizado o pagamento das custas finais, 

conforme petição de ID nº 16026528, ORDENO a secretaria para proceder 
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com o arquivamento dos autos. 2. Suspenda-se os efeitos do despacho 

de ID nº15987441. 3. Expeça-se o necessário. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010028-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOLINO RAINERIO OLIVEIRA DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NALVA DE TAL PROPRIETARIA DO ESTABELECIMENTO AÇOUGUE BOI DE 

OURO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Defiro o pleito de ID nº 14616896, para que haja a substituição 

da penhora da câmara fria Refrimate pelo freezer da mesma característica 

de menor porte, com rodas e mais baixo. 2. Desconstitua a penhora 

anteriormente realizada, visto a alegação do autor de que as câmara fria 

não possui rodas e é muito pesada, o que inviabiliza sua remoção. 3. 

Realiza-se a penhora no bem supracitado, nos termos do despacho de ID 

nº 12037017. 4. Expeça-se o necessário. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010550-98.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN PEREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS OAB - MT13560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SCHARLES MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010407-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUSA MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011609-92.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTHIA MARIA FERREIRA ATALLAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ATALLAH OAB - MT18558/O (ADVOGADO(A))

RAUL DARCI DOLZAN OAB - MT0002496A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011272-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS AQUINO CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 
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qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001760-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PIRES DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO MARCUS SOUSA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001677-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS DE PAULA VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA GABRIELLE BALBINO RODRIGUES PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DUZELINA BENTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. DEFIRO o pleito de ID nº 16303327. Intime-se a parte autora 

para, em 05 (cinco) dias, juntar aos autos a planilha com a liquidação do 

débito, nos termos do art. 524 do CPC. 2. Após, intime-se a requerida para, 

em 05 (cinco) dias, se manifestar quanto aos cálculos apresentados. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012185-51.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURINA TAVEIRA LOPES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO OAB - MT0003234A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. No que tange a petição de ID nº 16002093 na qual se 

pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais, conforme 

condenação em sentença de ID nº 7646639, com base no Ofício Circular 

nº 003/GPG/PGE/2016 em que a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso requereu a dispensa nas audiências de conciliação, não assiste 

razão a parte autora visto a audiência de conciliação de ID nº 7646632 ter 

ocorrido em abril de 2015, antes mesmo do referido Ofício. 2. Sendo 

assim, ante a inércia da parte autora em efetuar o recolhimento das custas 

processuais, conforme condenação na decisão de ID nº 7372349, 

expeça-se certidão de dívida para fins de protesto, nos termos do artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT. 3. Cumpra-se. 4. Após, arquive-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ AYRES DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento 

parcial da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exequente 

requereu à transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. 3. Ademais, 

intime-se a parte executada em relação a liquidação do valor 

remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, após 

retornem-me conclusos os autos. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001816-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRELMAR DIAS DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012639-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FELIX DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento parcial da 

dívida, razão pela qual o advogado que defende os interesses da parte 

exeqüente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. Analisando os autos verifico que o causídico que atua no 

feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber valores, assim 

sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em nome do(a) advogado(a) que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. Intime-se a parte executada em 

relação a liquidação do valor remanescente no prazo de 15 dias, sob pena 

de multa de 10%, após retornem-me conclusos os autos para utilização 

dos sistemas online. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011502-14.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEY LY NAY DIACOY FARIAS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS OAB - MT0012607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o cumprimento 

parcial da obrigação e a expedição do alvará competente. 2. Intime-se a 

parte executada em relação a liquidação do valor remanescente no prazo 

de 15 dias, sob pena de multa de 10%, após retornem-me conclusos os 

autos. 3. Expeça-se o necessário. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012139-62.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZ SILVA E QUEIROZ LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Tendo em vista o deferimento do benefício da justiça gratuita na 

decisão de ID nº 7619193, ORDENO a secretaria para proceder com o 

arquivamento dos autos. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010616-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA OAB - MT0002025A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em cumprimento ao dispositivo da sentença que ordenou a liberação do 

valor depositado em juízo em favor da parte reclamada, DEFIRO o pleito de 

ID nº 11754030, para que seja expedido alvará para a liberação do valor 

de R$115,03 (cento e quinze reais e três centavos) na conta indicada no 

ID nº 11754040. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte ré inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. 3. Após, nada 

mais sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se. 4. 

Expeça-se o necessário. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001676-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL PASSARINHO COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA GABRIELLE BALBINO RODRIGUES PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 
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necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON GERALDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI DIAMON MEZALIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0004325A 

(ADVOGADO(A))

MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES OAB - MT12843/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Tendo em vista a concessão do benefício da justiça gratuita no 

despacho de ID nº 9493463, ORDENO a secretaria para proceder com o 

arquivamento dos autos. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILITRINO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO CANDIDO DA SILVA FILHO OAB - GO0048876A 

(ADVOGADO(A))

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES DA SILVA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA LIMA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

W.D. COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONCADOR EXPRESS TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 59 de 732



documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010956-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

W.D. COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000381-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO VIEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 16646093, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita, e posterior extinção do feito mediante ao 

adimplemento da obrigação. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NL SENTINELLO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSYO REZENDE BARCELOS OAB - MT0015260A (ADVOGADO(A))

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAN-SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES LTDA 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Compulsando os autos verifico que o Cartório do 2º Ofício 

de Barra do Garças/MT foi devidamente oficiado, todavia, descumpriu a 

liminar, conforme se vê do petitório abarcado no ID nº 16590628. 2. Desta 

feita, defiro o pleito ali postulado, para DETERMINAR ao Cartório do 2º 

Ofício de Barra do Garças/MT, para que no prazo de 48h (quarenta e oito), 

cumpra a decisão concedida no ID nº 15952585, sob pena de majoração 

da multa diária para 1.000,00 (mil reais). 3. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIDALVA ELIAS COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Analisando os autos, verifico que razão assiste a parte autora 

no pleito de ID nº 155572708, pois o §7º do art. 916 do CPC é claro ao 

estabelecer que o disposto no caput quanto ao parcelamento do débito 

não se aplica ao cumprimento de sentença. 2. Assim também manifesta-se 

a jurisprudência pátria: 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO AGRAVADA - INDEFERIMENTO 

DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO - MANUTENÇÃO - EXPRESSA 

VEDAÇÃO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 916, § 7º, DO CPC/15 - 

RECURSO DESPROVIDO O Código de Processo Civil de 2015, já vigente 

quando do início do cumprimento de sentença, é categórico ao não 

conferir ao Executado o direito ao parcelamento do débito nessa fase 

processual. (TJPR, Agravo de Instrumento n. 4. 1571860-2, rel. Des. 

Denise Kruger Pereira, 12ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016, DJ 1956, 

publicado em 25/01/2017) (Grifamos). 4. Entretanto, antes de iniciar a fase 

de cumprimento de sentença, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) 

dias, colacionar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, nos 

termos do art. 524 do CPC. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012001-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAILTON ALVES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 
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da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001015-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER SKINAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO LOPES SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000192-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNE BERNARDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012792-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS (EXEQUENTE)

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O 

(ADVOGADO(A))

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do 

despacho de ID nº 13783987, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito pelo abandono da causa, nos termos do art. 485, III do 

CPC. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001747-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE BEZ BAZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO SALES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A nota promissória apresentada pela parte exequente não 

está devidamente preenchida, afastando-se dos requisitos da Lei 

Uniforme, assim sendo, intime-a para que no prazo de 05 (cinco) dias 

promova a regularização do título, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito. 2. Ultrapassado o lapso temporal concedido, faça 

conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001424-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEILY ADRIANA ARRUDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Inexistindo pedido de tutela antecipada, determino a 

continuidade do feito. Designe-se audiência de conciliação e proceda à 

citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 2- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 3- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 4- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 5- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 6- Expeça-se o 

necessário. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1002059-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANILCIO DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA PROTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002056-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES MARCAL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos as faturas dos últimos 06 (seis) meses do cartão de crédito, 

para uma avaliação idônea do pedido. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEILY ADRIANA ARRUDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Inexistindo pedido de tutela antecipada, determino a 

continuidade do feito. Designe-se audiência de conciliação e proceda à 

citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 2- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 3- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 4- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 5- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 6- Expeça-se o 

necessário. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010950-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MONTEIRO AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CRUVINEL DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de cumprimento de sentença regido pelo artigo 

536 c/c artigo 525, ambos do CPC, igualmente combinados com o artigo 52 

da Lei 9.099/1995, assim sendo, intime pessoalmente a parte executada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer 

estipulada na sentença de homologação de acordo, consistente na 

apresentação, pelo executado, dos comprovantes de quitação dos débitos 

referentes ao IPVA e, após, essa apresentação no prazo legal, o 

exequente deverá entregar ao executado o documento do veículo para 

trafegar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária na razão 

de R$ 100,00 (cem reais), podendo embargar a presente execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que ocorrer a efetiva 

intimação (inteligência do art. 915, caput, c/c artigo 231, § 3º, ambos do 

CPC). 2. No ato da intimação a parte deverá ser devidamente identificada e 

informada que no caso de eventual descumprimento, poderá responder 

pela prática do crime de desobediência, além de penalização por litigância 

de má-fé, nos termos do § 3º do referido artigo 536 do CPC. 3. Ademais, 

ante ao não cumprimento da obrigação no prazo estipulado no ID nº 

8319582, em observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 

interpretado em conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimada a 

parte executada para no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento referente à multa de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado, bem como 10% (dez por cento) à título de honorários 

advocatícios, nos termos do § 1º do mencionado artigo 523. 4. 

Ultrapassado o prazo para o cumprimento da obrigação, faça os autos 

conclusos. 5. Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002061-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIZARDO ATACAREJO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL JOSE VILELA NETO 56838280159 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002039-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON OLIVEIRA DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002058-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR GOMES DE MIRANDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ISAQUE SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011717-19.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE CAMPOS DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. BARBOSA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Após, conclusos para 

decisão. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA ALICE KLUSENER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante do atestado médico de ID nº 16700571, DETERMINO 

à Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência 

de tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 

(LJESP). 2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L W Q DA COSTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE PAULA MONTEIRO NETO OAB - SP29443 (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS OAB - SP278599 (ADVOGADO(A))

MARCIAL BARRETO CASABONA OAB - SP26364 (ADVOGADO(A))

SUZANA DIAS BAPTISTA MACHADO OAB - SP24632 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da petição de ID nº 16704491, DETERMINO à 

Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de 

tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 

2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada 

pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Ademais, determino à secretaria que realize a alteração do 

nome do patrono da parte autora, consoante substabelecimento juntado no 

ID nº 16058489. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR CUNDE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORCENY LEONEL VILELA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte requerente, por 

meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias 

comparecer na secretaria do Juizado Especial com o fim de retirar o 

Alvará Eletrônico de Levantamento. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001732-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARIA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/01/2019, às 12h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CANTELE ROMANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO(A))

ANA MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0012672A (ADVOGADO(A))

CARLA MILENE PEREIRA SILVA OAB - MT0022275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS0016956A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000309-19.2017.811.0004 Pólo ativo: RODRIGO CANTELE 

ROMANOSKI Pólo passivo: DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO 

DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido parte reclamante, alegando a 

existência de OMISSÃO/CONTRADIÇÃO, sob o argumento que a sentença 

foi contraditória, visto que alega as provas estão satisfatoriamente 

demonstradas, e posteriormente que o autor não comprovou seu direito, 

sendo que deveria o autor ser intimado para emendar a inicial, e ser 

acolhido a audiência de instrução. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por 

algum lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. No caso, 

não há que se falar em OMISSÃO, visto que os argumentos transcritos na 

sentença foram devidamente fundamentados, amparado por doutrina e 

jurisprudência recente, sendo certo que, qualquer alteração no dispositivo 

que altere o mérito da demanda não é possível de analise através de 

embargos declaratórios. Ainda, importante ressaltar que diversamente do 

alegado, não cabe ao juízo ficar intimando o autor para apresentar provas, 

pois, ciente que no Juizado Especiais não existe produção de provas, 

caberia ter apresentado todas as provas suficientes para comprovar seu 

direito, o que não ocorreu, e sendo a discussão passível de comprovação 

por prova documental, a audiência de instrução não foi acolhida. Com 

efeito, a insatisfação do Reclamado com a sentença deve ser rediscutida 

em recurso próprio, não sendo admitida tal analise em meio a embargos de 

declaração. Dessa forma, a rejeição do presente embargos se impõe. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEY CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011935-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBALDO PEREIRA RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001986-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BERNARDES DIAS ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001432-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ESTEFANY OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012274-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIMARAES PIMENTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

ADRIEL DE CAMPOS SILVEIRA OAB - MT0020020A (ADVOGADO(A))

RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO OAB - MT0021101A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GREGORIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011804-09.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENYSE MORAES JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRO SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011312-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DUARTE PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001929-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - TO2402 (ADVOGADO(A))

JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM OAB - GO15245 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001158-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA DOURADO SILVESTRE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000880-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE FERREIRA ABREU GONGORA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo restado frutífera a utilização do sistema eletrônico de constrição 

de bens, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção da 

motocicleta HONDA/NXR150 BROS ESD placa JZX 6734/MT, de 

propriedade do devedor, o qual encontra-se no endereço da Rua Japurá, 

nº 2119, BNH, Barra do Garças/MT (endereço residencial) ou da Rua 

Bandeirantes, nº 179, centro de Barra do Garças/MT (endereço 

comercial). Registro que uma vez não sendo mais possível a prisão civil do 

depositário infiel, as execuções têm sido frustradas após a penhora com o 

desvio do bem por parte de quem é executado, o que motiva a remoção 

aqui preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, 

caso o digno oficial de justiça logre encontrar o bem passível de satisfazer 

a dívida, deverá removê-lo para o depósito judicial desta comarca. Na 

hipótese da remoção implicar em despesas para o transporte do bem, 

deverão elas serem arcadas pela parte autora, contudo de imediato 

caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando 

o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se 

mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça 

proceder à penhora e remoção do bem para amortização da dívida, 

realizando sua avaliação (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 

9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-lo como 

pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 664 do 

Diploma Processual Civil. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5. Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012536-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VICENTE MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA SS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010498-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ADRIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010331-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010463-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA JANE FONSECA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000387-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINACY SOUSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001994-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE A DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARITA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001995-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE A DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGELMA SANTIANGO CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 
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preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001998-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE A DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L V GOMES FERREIRA E CIA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002002-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE A DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA FERREIRA DE MOURA RABELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001892-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO SANTOS SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO(A))

RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO OAB - MT24521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001936-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DINA PERES DE JESUS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA SILVA DE PAIVA OAB - GO42449 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CAMILO (EXECUTADO)

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001996-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE A DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA RIBEIRO ROCHA (EXECUTADO)

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LURDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO(A))

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO(A))

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do teor dos 

andamentos, temos que os promovidos informam perda do interesse de 

agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, independentemente 

de ser o processo de conhecimento ou de execução, compartilho do 

entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo 

independe de prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 

51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 

51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Considerando 

que foi informado pagamento, o processo cumpriu o seu objetivo. 

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 21 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000164-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEANGELA APARECIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 15 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002015-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIELTON TEIXEIRA ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWEL ARAUJO SANTOS OAB - GO53884 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)
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BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos planilha detalhada comprobatória dos empréstimos consignados 

suscitados, mencionando também o valor total de cada um deles, bem 

como, deverá relatar o termo inicial e final. 2. Intime-se. 3. Determino a 

imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 

4. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 209982 Nr: 9537-06.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Advaldo Gomes Portilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuela Eni Silveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Sidney 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

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

OAB:MT 14.897

 Cód.: 209982

Vistos.

1. DETERMINO a secretaria que proceda a intimação pessoal da 

vítima/querelante para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste se possui 

interesse no prosseguimento do feito, valendo o seu silêncio como 

desinteresse.

2. Após, renove-se vista ao Ministério Público.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 07 de novembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001898-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Pois bem, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários que 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciará que a ré ofereceu ao autor a 

unificação das despesas de sua linha fixa, internet e móvel pelo valor de 

R$200,00 (duzentos reais) mensais, bem como, ofertou um pacote de 

dados de 30 mega, ligações ilimitadas pra qualquer operadora e internet 

4G no pacote de dados móveis. Como também, que o autor pode rescindir 

o contrato antecipadamente sem o pagamento de multa. Fato que não 

restou demonstrado inicialmente nos documentos que acompanharam a 

vestibular, visto o autor ter sido intimado para emendar a exordial e 

colacionar cópia integral do contrato firmado, entretanto, no contrato há a 

ausência das cláusulas 8ª e 9ª e dos subitens da 7ª, além de que não há 

qualificação dos contratantes e nem a data que foi assinado, não ficando 

evidenciado tratar-se do contrato ora discutido. Ademais, a cláusula 12.2 

oportuniza ao autor denunciar o contrato a qualquer tempo, o que não se 

verificou nos documentos acostados. No que concerne ao não 

fornecimento da internet 4G, também não restou demonstrado, visto a 

ausência de conteúdo probatório, pois até mesmo um print da tela do seu 

celular já seria apto a demonstrar que só tem recebido a internet 3G. 

Nesse sentido não ficou evidenciado o perigo da demora (periculum in 

mora) e o fumus boni juris, na explanação constante na exordial, 

levando-se em conta que o autor não juntou cópia integral do contrato 

firmado, bem coo, não conseguiu demonstrar que não tem recebido a 

internet 4G conforme o pactuado com a ré. Não restando demonstrado, 

portanto, que é dever da ré não aplicar multa em caso de rescisão 

antecipada do contrato ou de que a mesma esteja descumprindo o 

contrato ao não fornecer a internet 4G. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 
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ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- INDEFIRO o pedido do promovente, de 

tutela antecipada, tendo em vista que a parte autora não apresentou 

conteúdo probatório para evidenciar o fumus boni iuris em conjectura 

alguma, uma vez que os documentos acostados à exordial não 

demonstram que a ré está descumprindo o contrato ou que tem o dever de 

não aplicar multa em caso de rescisão contratual antecipada. 8- DEFIRO a 

parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/1950. 9- Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDA MARTINS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois a autora 

demonstra que na data de 01/04/2016 dirigiu-se até a ré e solicitou a 

migração de seu plano para o pré-pago. Entretanto, nos meses seguintes 

continuou recebendo faturas, as quais considera indevidas, e diante 

disso, teve seu nome protestado. No que tange ao requisito do perigo de 

dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na 

presente rusga elementos que evidenciam que houve a inscrição e 

manutenção indevida pela réu do nome da demandante nos órgãos de 

restrições ao crédito, causando gravames de ordem pessoal e moral a 

esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de 

seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da 

medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de 

ordem financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode 

ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da requerente por conta da 

conduta da requerida, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 
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definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com o requerido. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Tendo a audiência de tentativa 

de conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15- 

Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001732-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARIA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 
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portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Pois bem, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários que 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciará se é dever da ré em retirar o 

nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Fato que não restou 

demonstrado inicialmente nos documentos que acompanharam a 

vestibular, visto a autora ter juntado somente o comprovante do débito 

com o valor original de R$187,47 (cento e oitenta e sete reais e quarenta e 

sete centavos) e à vista de R$56,24 (cinquenta e seis reais e vinte e 

quatro centavos), deixando de acostar o comprovante do efetivo protesto. 

Nesse sentido não ficou evidenciado o perigo da demora (periculum in 

mora) e o fumus boni juris, na explanação constante na exordial, 

levando-se em conta que foi juntada somente uma carta dando ciência da 

dívida a autora, não implicando, em efetiva negativação de seu nome. Não 

restando demonstrado, portanto, que o nome da autora foi protestado. 3- 

No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar 

que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo 

fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- INDEFIRO o pedido do promovente, de 

tutela antecipada, tendo em vista que a parte autora não apresentou 

conteúdo probatório para evidenciar o fumus boni iuris em conjectura 

alguma, uma vez que o documento acostado à exordial não demonstra que 

houve a efetiva negativação do nome da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos da Lei 1.060/1950. 9- Designe-se audiência de conciliação e 

proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 
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bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ROSA GIL HERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora alegar que possui uma dívida junto a parte ré, referente ao cartão 

consignado Pan e manifestar interesse em adimpli-la. Relata ter ido ao 

Procon por duas vezes para tentar renegociar a dívida, conforme os 

documentos acostados, mas não obteve êxito, visto a ré não retornar o 

contato conforme o combinado. No que tange ao requisito do perigo de 

dano, este emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na presente 

rusga elementos que evidenciam que caso a autora não consiga 

renegociar sua dívida com a ré, poderá ter seu nome restrito, o que lhe 

causará diversos prejuízos. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional da 

reclamante a respeito de seu direito que já foi lesado e ainda permanece 

em constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, cabendo destacar que a delonga 

na entrega da medida postulada poderá acarretar prejuízos de ordem 

financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da requerente por conta da conduta 

da requerida, consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito 

da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar ao réu eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 
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essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que a ré apresente em 

Juízo uma planilha demonstrando as parcelas pagas e as pendentes 

referentes ao cartão consignado PAN da autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa diária no importe de R$100,00 (cem reais), sem 

prejuízo de majoração em caso de necessidade. 8- DEFIRO a parte autora 

os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- 

Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 10- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 12-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 14-Expeça-se o necessário. 15-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois a autora 

relata que adquiriu uma cota de consórcio e foi contemplada, realizando a 

venda de seu carro para dar o lance, todavia, ao fazer seu cadastro foi 

constatada negativação junto a ré, conforme documento de ID nº 

16581467, tendo o Banco Bradesco como informante. O Banco informou 

que não existe nenhuma pendência em nome da autora. O valor que 

aparece na restrição é de R$3.609,16 (três mil, seiscentos e nove reais e 

dezesseis centavos). Demonstra ter aberto ocorrência de negativa de 

dívida junto a ré, conforme foi orientada, entretanto até o momento não 

obteve resposta para o seu pleito. No que tange ao requisito do perigo de 

dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na 

presente rusga elementos que evidenciam que houve a inscrição e 

manutenção indevida pela ré do nome da demandante nos órgãos de 

restrições ao crédito, causando gravames de ordem pessoal e moral a 

esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de 

seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, visto necessitar do veículo pois trabalha com 

venda de roupas infantis e de adolescentes, cabendo destacar que a 

delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito 

alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao fumus 

boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

requerente por conta da conduta da requerida, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 
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regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Tendo a audiência de tentativa 

de conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15- 

Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 
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Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois a autora 

relata que realizou acordo para quitação de seu débito junto a ré, em 10 

(dez) parcelas de R$364,89 (trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta 

e nove centavos), com início em julho de 2017 e término de fevereiro de 

2018. Demonstra ter quitado o débito, todavia, a ré negativou a autora em 

virtude da parcela com vencimento em 22/09/17. No que tange ao requisito 

do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de 

que há na presente rusga elementos que evidenciam que houve a 

inscrição e manutenção indevida pela ré do nome da demandante nos 

órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de ordem pessoal e 

moral a esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na 

entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, 

prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao fumus boni 

juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da requerente 

por conta da conduta da requerida, consoante explanação na vestibular. 

No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a 

tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora 

no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante 

que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 
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formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002036-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IURI OLIVEIRA SOSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora demonstrar que é titular da conta poupança 7921-5, operação 

0013, agência 3437 da Caixa Econômica Federal e constatou estar sendo 

debitada mensalmente a importância de R$150,00 (cento e cinquenta 

reais) referente a Revista Abril. Sustenta que nunca solicitou o referido 

serviço, além de que já entrou em contato com a ré para solucionar o 

problema, mas não obteve êxito e os valores continuam sendo 

descontados, conforme documentos comprobatórios colacionados. No 

que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga elementos 

que evidenciam que o autor não contratou referido serviço e, embora 

tenha tentado cancelá-lo, os descontos continuam ocorrendo 

mensalmente em sua conta bancária, fato que tem lhe causado 

aborrecimentos. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional do reclamante a 

respeito de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida da requerida, cabendo destacar que a delonga na entrega da 

medida postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquele. 

No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado do requerente por conta da conduta da requerida, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 
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OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que a ré se abstenha de 

realizar quaisquer descontos junto a conta bancária da parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 

(duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de necessidade. 8- 

DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/1950. 9- Tendo em vista já ter sido aprazada audiência, proceda à 

citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

12-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 14-Expeça-se o necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ville renault rio preto - concessiónaria (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARINI BORGES OAB - SP365419 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Ante a negativa do DETRAN apresentada no ID nº 15258448, 

DEFIRO o pleito de ID nº 13271282. 2. Expeça-se ofício ao DETRAN de 

Barra do Garças/MT para que realize a comunicação de venda do veículo 

RENAULT CLIO RL 1.0 16V, Chassi 93YBB06052J342977, placa HAE 

2542, para a titularidade da empresa L.H.F. REAL VEÍCULOS, CGC: 

07561.585/0001-68, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer no 

crime de desobediência. 3. Expeça-se o necessário. 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010948-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA (EXEQUENTE)

CAROLINE BARBARA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-53.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora demonstrar que migrou para o plano ofertado pela ré com 5gb de 

internet, conforme documento acostado, na importância mensal de 

R$63,99 (sessenta e três reais e noventa e nove centavos). Todavia, 

recebeu sua fatura de novembro no valor de R$79,90 (setenta e nove 

reais e noventa centavos). Relata ter entrado em contato com a ré para 

corrigir o valor de sua fatura na data de 09 de novembro, todavia não 

obteve êxito. No que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga elementos 

que evidenciam que a ré tem efetuado cobranças a maior em relação ao 

valor do plano efetivamente contratado pelo autor, e mesmo este tendo 

entrado em contato com a requerida, não conseguiu solucionar o 

problema, fato que tem lhe causado aborrecimentos. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional do reclamante a respeito de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida da 

requerida, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquele. No que 

se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito 

já lesado do requerente por conta da conduta da requerida, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 
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das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

que a ré realize o reajuste imediato no valor das faturas do plano 

contratado pelo autor, passando a cobrar o valor ofertado de R$63,99 

(sessenta e três reais e noventa e nove centavos), a partir da fatura do 

mês de dezembro de 2018, sob pena de multa diária no importe de R$ 

200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de 

necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Tendo em vista já ter sido aprazada 

audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 10-Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos 

nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a 

citação por correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do 

dispositivo em apreço. 12-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 

9.099/1995. 13-Em último caso, havendo necessidade, expeça-se carta 

precatória (devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os 

préstimos do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) 

requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a 

ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o necessário. 

15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA MARTINS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora relatar que abriu uma conta bancária junto ao réu Bradesco com a 

finalidade de receber seu benefício mensal de R$954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais). Todavia, desde 28/06/2018 está sendo debitado 

de sua conta o montante de R$28,87 (vinte e oito reais e oitenta e sete 

centavos), conforme extratos anexos, referente ao serviço Bradesco 

Vida e Previdência, o qual afirma nunca ter contratado. Ao procurar o réu, 

este informou que não seria possível cessar a cobrança devido ao 

período de fidelidade e que deveria ficar ao menos um ano com o seguro 

em questão. No que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga elementos 

que evidenciam que a autora não contratou referido serviço e, embora 

tenha tentado cancelá-lo, não obteve êxito, fato que tem lhe causado 

aborrecimentos, visto depender de seu benefício mensal para suprir suas 

necessidades diárias. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional da 

reclamante a respeito de seu direito que já foi lesado e ainda permanece 

em constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, cabendo destacar que a delonga 

na entrega da medida postulada poderá acarretar prejuízos de ordem 

financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da requerente por conta da conduta 

do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito 

da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar ao réu eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 
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importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que o réu suspenda o 

desconto realizado mensalmente, no benefício recebido pela autora, no 

montante de R$28,87 (vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 

(duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de necessidade. 8- 

DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/1950. 9- Tendo em vista já ter sido aprazada audiência, proceda à 

citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

12-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 14-Expeça-se o necessário. 15-Cumpra-se.
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora relatar que nunca contratou os serviços da ré Companhia de 

Seguros e Previdência do Sul, não autorizando, portanto, os descontos 

realizados mensalmente em sua conta bancária, os quais iniciaram no mês 

de maio de 2018, conforme extratos anexos. Afirma ter entrado em 

contato com o Banco réu que requereu o cancelamento e o estorno dos 

valores dos três seguros que totalizam a importância de R$90,07 (noventa 

reais e sete centavos), sendo eles de R$20,27 (vinte reais e vinte e sete 

centavos), R$19,90 (dezenove reais e noventa centavos) e R$49,90 

(quarenta e nove reais e noventa centavos). Todavia, nada foi feito e 

referidos valores continuam sendo debitados de sua conta bancária. No 
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que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga elementos 

que evidenciam que a autora não contratou referidos serviços e, embora 

tenha tentado cancelá-los, não obteve êxito, fato que tem lhe causado 

aborrecimentos, visto depender de seu benefício mensal para suprir suas 

necessidades diárias. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional da 

reclamante a respeito de seu direito que já foi lesado e ainda permanece 

em constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, cabendo destacar que a delonga 

na entrega da medida postulada poderá acarretar prejuízos de ordem 

financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da requerente por conta da conduta 

do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito 

da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar ao réu eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que os réus suspendam os 

descontos realizados mensalmente, no benefício recebido pela autora, nos 

valores de R$20,27 (vinte reais e vinte e sete centavos), R$19,90 

(dezenove reais e noventa centavos) e R$49,90 (quarenta e nove reais e 

noventa centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária 

no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de majoração em 

caso de necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Tendo em vista já ter sido 

aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 
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12-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 14-Expeça-se o necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010989-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NARJARA RAMOS LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA BORGES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STENIO FERREIRA SPANHOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES OAB - MT18804/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora sustentar que possui plano de saúde junto a ré desde novembro de 

1999. Aduz que em setembro de 2017 precisou aderir compulsoriamente a 

outro plano que oferecesse os mesmos serviços. Entretanto, demonstra 

que pagava aproximadamente R$621,57 (seiscentos e vinte e um reais e 

cinquenta e sete centavos), e passou a pagar R$1.733,14 (mil setecentos 

e trinta e três reais e quatorze centavos), arguindo que tal valor é 

extremamente oneroso ante ao acréscimo de 279% (duzentos e setenta e 

nove por cento). A ré foi citada para manifestar-se quanto ao pedido de 

tutela, todavia, quedou-se inerte. No que tange ao requisito do perigo de 

dano, este emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na presente 

rusga elementos que evidenciam que a autora passou a pagar mais que o 

dobro pelo plano de saúde contratado, afetando consideravelmente seu 
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orçamento familiar, fato que tem lhe causado aborrecimentos. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional da reclamante a respeito de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida da 

requerida, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquela. No que 

se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito 

já lesado da requerente por conta da conduta da requerida, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

que a ré suspenda a exigibilidade dos aumentos praticados e realize a 

cobrança mensal no montante de R$621,57 (seiscentos e vinte e um reais 

e cinquenta e sete centavos), com o devido e correspondente reajuste 

definido pela ANS, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de majoração em 

caso de necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002051-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL JOSE PARREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo a 

probabilidade do direito, resta demonstrada pois o autor ilustra que em 

17/07/07 preencheu o recibo (Certificado de Registro do Veículo - CRV) do 

veículo Fiat Uno Mille Ex, placa JZA 2731, ano/modelo 1999/2000, cor azul, 

Renavam 726778346, Chassi 9BD158018Y4098254, para a titularidade do 

réu, comprometendo-se este a transferi-lo no prazo legal. Todavia, o 

veículo ainda não está na titularidade do réu e o autor precisou pagar o 

IVPA e o Licenciamento Anual referente aos anos de 2015, 2016, 2017 e 

2018, além do Seguro DPVAT dos anos de 2016, 2017 e 2018, viso ter 

seu nome incluído na dívida ativa do Estado de Mato Grosso. No que tange 

ao requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que o 

réu não transferiu o bem para a sua titularidade no prazo legal, cujo recibo 

foi devidamente preenchido, tendo o autor que quitar os tributos 

decorrentes dessa situação, lhe causando gravames de ordem pessoal e 

moral. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de 

seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, mais prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere 

ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado 

do requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação 

na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há 

óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da 

parte autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a 

quo ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do Código de 

Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada 

no que toca ao pedido de que a parte ré realize a transferência do veículo 

objeto deste feito, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de incorrer em 

multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de 

majoração em caso de necessidade. 4- DEFIRO a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 5- Tendo em 

vista já ter sido aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) 

parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, 

para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 6-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 7-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

8-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 9-Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

10-Expeça-se o necessário. 11-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001880-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY PEREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELZUITA PEREIRA GASPAR SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Pois bem, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários que 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, autorizará, in limine, o desconto de R$ 

1.538,79 (mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos) 

em folha de pagamento da ré, visto o autor suscitar que precisa do 

montante pois está com problemas de saúde. Fato que não restou 

demonstrado inicialmente nos documentos que acompanharam a 

vestibular, ante a ausência de qualquer documento comprobatório dos 

infortúnios alegados. Nesse sentido não ficou evidenciado o perigo da 

demora (periculum in mora), pois não há prova da urgência do recebimento 

do valor em questão para o tratamento da saúde do autor. Não restando 

demonstrado, portanto, a iminente necessidade em realizar, desde já, o 

desconto da importância devida em folha de pagamento da ré. 3- INDEFIRO 

o pedido do promovente, de tutela antecipada, tendo em vista que a parte 

autora não apresentou conteúdo probatório para evidenciar o periculum in 

mora em conjectura alguma, uma vez que sequer acostou documentos do 

seu estado de saúde aos autos, não demonstrando, portanto, a 

necessidade imediata do desconto de R$1.538,79 (mil quinhentos e trinta e 

oito reais e setenta e nove centavos) em folha de pagamento da ré. 4 - 
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Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 5- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 6- Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 7- Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 8- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 9- Expeça-se o 

necessário. 10- Intime-se. 11 – Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KENNER FERREIRA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEROCY FREITAS JUNIOR OAB - 329.251.741-91 (REPRESENTANTE)

MAURICIO SILVEIRA JUNIOR OAB - MT22227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto o autor 

demonstrar que é detentor da Unidade Consumidora nº 6/579532-3, onde 

estava estabelecida sua pequena fábrica distribuidora de queijos. Afirma 

tê-la mudado de local, ocorrendo, portanto, diminuição no consumo de 

energia elétrica. Diante disso, a ré elaborou um laudo narrando que o 

padrão estava violado, emitindo fatura no montante de R$8.631,40 (oito mil, 

seiscentos e trinta e um reais e quarenta centavos). Colacionou histórico 

de consumo em que é possível verificar que sua utilização mensal é bem 

inferior ao valor cobrado. No que tange ao requisito do perigo de dano, 

este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na 

presente rusga elementos que evidenciam que a parte autora teve o 

fornecimento de energia suspenso, ante ao não pagamento da fatura 

referente a suposta irregularidade apontada, fato que tem lhe causado 

transtornos e aborrecimentos. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 
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que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que a ré reestabeleça a 

energia elétrica da Unidade Consumidora nº 6/579532-3, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 

(duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de necessidade, 

além de suspender a exigibilidade da cobrança de R$8.631,40 (oito mil, 

seiscentos e trinta e um reais e quarenta centavos), até que haja decisão 

em contrário. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Tendo a audiência de tentativa de 

conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- 

Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010132-29.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VIEIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SOARES AZEVEDO OAB - MT24163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, tendo a executada se manifestado acerca 

dos valores executados, intime-se a parte autora para que se manifeste 

no prazo de 5 (cinco) dias. 4- Após, faça os autos conclusos. 5- 

Intime-se. 6- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012581-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019415A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAMIL SERVICOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 

AGROINDUSTRIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2- Inicialmente, 

cumpre destacar que a teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica consiste num afastamento momentâneo da personalidade jurídica 

da sociedade para alcançar diretamente a pessoa do sócio, devendo ser 

aplicada quando constatado abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado por desvio de finalidade, em casos em que a pessoa jurídica 

esteja a encobrir interesses ilícitos de seus sócios, em prejuízo ao direito 

de crédito de terceiro. Visa coibir o uso irregular da sociedade, 

exigindo-se apresentação de prova material do dano, que demonstre de 

maneira inconteste as irregularidades argüidas, não admitindo meros 

indícios ou presunções. 3- Deste modo, em análise detida dos autos 

verifica-se que a parte exequente, se desincumbiu do onus probandi que 

lhe competia, não colacionando aos autos provas concretas do alegado, 

restando ausentes os requisitos previstos nos arts. 50 do Código Civil, e 

133 e 134 § 4º do códex processual civil. 4- Assim, o simples fato das 

meras alegações narradas pelo exequente, não atende aos requisitos 

legais para caracterização e aplicação da desconsideração da 

personalidade jurídica, uma vez que os pressupostos legais que 

particularizam tal incidente devem estar demonstrados de maneira 

inconteste, não se admitindo meros indícios ou presunções, tampouco que 

este juízo diligencie junto aos órgãos competentes na busca por indícios 

dos fatos alegados. 5- Nesse sentido, manifestaram-se os nossos 

Tribunais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

BENS DOS SÓCIOS. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA, QUE IMPORTA TÃO-SOMENTE NA 

DECLARAÇÃO DA INEFICÁCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA PARTE 

COM RELAÇÃO A DETERMINADO ATO, DEVE SER APLICADA COM 

CAUTELA, DIANTE DA PRESENÇA DE PROVAS ROBUSTAS E DA 
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OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS, UMA VEZ QUE CONSTITUI 

EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE A PESSOA DA 

SOCIEDADE E A PESSOA DOS SÓCIOS. AS RAZÕES OFERECIDAS NÃO 

CORROBORAM COM A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo Nº 

70065435034, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 27/08/2015). (TJ-RS - AGV: 

70065435034 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de 

Julgamento: 27/08/2015, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 31/08/2015) AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. 

ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA SUA APLICAÇÃO AO 

CASO EM CONCRETO. MEDIDA EXTREMA QUE NECESSITA DE CONCRETA 

COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. (Agravo Nº 70060743150, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 11/03/2015). (TJ-RS - AGV: 

70060743150 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de 

Julgamento: 11/03/2015, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 17/03/2015) 6- Além disso, a desconsideração da 

personalidade jurídica prevista no códex Civil não afasta a regra prevista 

pelo art. 373, I do CPC, incumbindo ao exeqüente o ônus da prova de suas 

alegações, eis porque, INDEFIRO o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica uma vez que o exeqüente não demonstrou os 

requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, e 133 e 134, § 4° do CPC. 7- 

Pois bem, restadas infrutíferas as medidas utilizadas para localização de 

bens capazes de saldar a dívida exequenda, intime-se o exeqüente para, 

no prazo de 05 dias, indicar bens a penhora, sob pena de extinção. 8- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001942-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - UNOPAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011606-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RIBEIRO CARPINTERO OAB - RJ0166466A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001395-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE GONCALVES FERNANDES PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte exequente requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TADEU CABRAL CORBELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁTIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO OAB - 

MT0005037A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDRADE MOURA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE CAMPOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO(A))

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010806-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELINE SILVA SIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001265-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DE ARAUJO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIVALDO BRITO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 
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obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Feitas considerações, tenho que estão sendo abordadas 

matérias fora da permissão de discussão desta esfera, razão pela qual 

deve o presente ser extinto, e a garantia não foi efetiva. 4. DISPOSITIVO 

Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS PRESENTES 

EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos 

apresentados alhures. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Condeno o embargante as custas 

processuais por expressa previsão no art. 55, paragrafo único, II da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 24 de Novembro 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000252-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAUTO DIVINO GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SEVERINO DE ASSIS 94816794115 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KIHORRARA NEVES SANTOS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 
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moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SILVEIRA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIVON ESTACIO BORGES (REQUERIDO)

ELISMAR JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013139-39.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CADORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA SANTANA MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010981-40.2012.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANK RODRIGUES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. ATAIDES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011106-08.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AQUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0006404A-O (ADVOGADO(A))

JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA CAMPOS MOURA OAB - MT0009549A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização e devolução em dobro proposta pela promovente em 

face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima de operação 

ilícita, e que não contratou empréstimo que foram descontados de forma 

consignada em seu pagamento. Afirma que ao descobrir o empréstimo 

quando foi tentar efetuar operação de crédito. Pede danos materiais e 

morais. Em contestação a promovida alega que todas as operações foram 

devidamente contratadas e creditadas. Aponta que fez operações legais e 

agiu em exercício regular de seus direitos. Refuta danos e pede 

improcedência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos 

que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as 

regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito. Ressalte-se mais que a empresa responde pelas consequências 

gravosas que causar a quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco 

da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe elementos de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade DA DÍVIDA 

QUESTIONADA. Assim, não comprovada a ilegitimidade da 

cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito é medida que 

se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 
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órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)) Logo, 

comprovada que a inclusão de descontos foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Sobre devolução em dobro, temos que o consumidor tem 

direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente apenas se 

comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa é a interpretação do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos que envolvam a 

aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que 

prevê essa cobrança, acrescida de juros e correção monetária. Senão 

Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE 

CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição em dobro das quantias pagas 

indevidamente pelo consumidor exige a caracterização de má-fé do 

fornecedor de produtos ou serviços. 2. A verificação, no presente caso, 

da ocorrência de má-fé a justificar a devolução em dobro dos valores 

pagos a título de comissão de corretagem demanda o revolvimento da 

matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental 

não provido. ((AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL AgRg no AREsp 269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso 

concreto, tendo em vista ainda que são considerados os descontos 

indevidos, sem justificativa, tenho que a devolução deve ser procedida, 

em dobro na forma de repetição do indébito. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinado que a 

promovida imediatamente proceda, se ainda for o caso, o fim dos 

descontos consignados, em até quinze , se já não o tiver realizado, 

devendo no mesmo prazo proceder a retirada do nome da autora dos 

órgãos de proteção ao crédito, pelos contratos questionados, se ainda 

não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em razão do 

ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ,a título de 

dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da 

Sumula 362 do STJ. d) condenar a requerida a devolver todos os valores 

descontados apontados, ora declarada inexistente, em dobro, 

devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data de 

cada desconto e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 

406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, desde a época de 

cada desconto efetivo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 24 de Novembro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011666-13.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO FERREIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO PENA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 
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(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011492-04.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA DIAS RODRIGUES OAB - MT17334/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011750-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA DE QUEIROZ E QUEIROZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: ENUNCIADO 

90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM ANUÊNCIA 

DO RÉU JÁ CITADO, IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, AINDA QUE TAL ATO SE DÊ EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

C ive l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ  20120710232749  DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

retrocitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 26 de outubro de 
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2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010966-32.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MAIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO(A))

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se 

irresignação que deve ser recebida como NOVOS embargos declaratórios 

opostos. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração não encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A propósito, 

vejamos a redação do capítulo dos embargos de declaração na lei singela: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide Lei 

nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais podem 

ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os 

embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 

13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em que pese as razões 

apresentadas, é certo que as questões levantadas se tratam de alegação 

de error in judicando, razão pela qual deve ser objeto de recurso 

inominado ou outro expediente. A titulo de esclarecimento, vigora o 

princípio no direito processual civil brasileiro da inercia do judiciário, e 

sobretudo do ímpeto executivo, vez que o inicio de tal expediente 

SOMENTE PODE SE DAR DEPOIS da provocação da parte, que daí será 

intimada paga pagar, sob pena de multa. No caso do presente, depois da 

sentença, não houve pedido com deferimento de intimação para 

pagamento, amoldado ao art. 523, vez que não há que se falar nem de 

multa e muito menos de correção. Advirto sobre os limites de imposição de 

embargos trazidos pela novas sistemática do digesto processual. Ante o 

exposto, de acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os 

embargos de declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da 

Lei 9.099/95, bem como todos pedidos incidentes que não podem ser 

manobrados no presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por 

abarcar matérias não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo 

a sentença atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes 

da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012993-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAZA AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA CRISTINA SOUSA VAZ (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação indenizatória, onde a 

promovente, em síntese, aponta que o requerido teria divulgado ofensas 

pessoais na internet e ainda feito comentários desabonadores. Pede 

danos morais Nota-se que a reclamada foi regularmente citada não 

comparecendo à sessão de conciliação, e também deixou de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, completamente revel. Logo, a 

procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente porque há 

documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com ausência, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Com 

efeito, narrados na inicial fatos jurídicos que se constituem, em tese, atos 

ilícitos (perfeita subsunção dos fatos narrados à norma material) e 

efetuada a prova dessas alegações (publicações) fica evidente o ato 

ilícito pelos conteúdos eminentemente denegridores. Ao contrário do que 

pensa muita gente, a internet não é mundo livre de regras jurídicas, onde 

as pessoas possam fazer o que desejem, sem enfrentar as 

consequências de seus atos. A responsabilidade por ato praticado na 

internet pode surgir em qualquer das formas de utilização dela. Pode 

ocorrer em redes sociais, na troca de e-mails e arquivos, na negociação 

de um contrato, na compra de bens em lojas virtuais (o comércio eletrônico 

ou e-commerce), em blogs e em qualquer outro site ou forma de interação 

eletrônica, inclusive por meio de telefones inteligentes (os smartphones), 

tablets etc. No caso em tela, o ato ilícito cometido pela internet, 

percebemos que as provas foram conseguidas por ata notarial. Então não 

havendo dúvidas da autoria dos comentários, e do seu evidente conteúdo 

agressivo, a condenação do autor em danos morais é medida que se 

impõem. Entendo que a conduta do requerido causou sim abalo moral à 

parte autora, abalo esse passível de indenização, não caracterizado como 

mero transtorno ou aborrecimento. A jurisprudência acolhe esse 

entendimento, senão vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

REPARATÓRIA. MENSAGENS DE CUNHO OFENSIVO ESCRITAS NA 

PÁGINA DE RELACIONAMENTO FACEBOOK. AFRONTA À HONRA E 

IMAGEM DA REQUERENTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004158945, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 29/01/2013). Passando a 

fixação do valor da indenização, temos que deve-se obedecer aos 

princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do 

dano, desestimulando-o à repetição do ato. Na esteira destes parâmetros, 

verifico que a quantia pleiteada pela autora a título de reparação, é de alta, 

posto que o valor da indenização não deve propiciar enriquecimento da 

parte que busca reparação do dano moral. Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta 

a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e da ofendida, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 9.000,00 

(nove mil reais). Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) decretar a revelia da 

promovida. b) condenar a parte promovida a pagar à autora a quantia de 

R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de danos morais, devidamente 

atualizados desde o arbitramento togado, na forma da Sumula 362 do STJ. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 

da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 26 de Novembro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010373-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CARVALHO VILLELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PAIXAO ANDRADE KOBERSTAIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

VANESSA PEREIRA MILHOMEM OAB - MT0017198A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 
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INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011804-72.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELA MARES PEREIRA CONTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011392-44.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 
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Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BISPO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente de afetação ao patrimônio 

subjetivo. Observe-se também que não existe prova de que tenha de fato 

tentado resolver a questão de forma administrativa. Ante a absoluta falta 

de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é 

o único caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010386-02.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADARIO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente de afetação ao patrimônio 

subjetivo. Observe-se também que não existe prova de que tenha de fato 

tentado resolver a questão de forma administrativa. Ante a absoluta falta 

de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é 

o único caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 
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alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente de afetação ao patrimônio 

subjetivo. Observe-se também que não existe prova de que tenha de fato 

tentado resolver a questão de forma administrativa. Ante a absoluta falta 

de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é 

o único caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010402-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente de afetação ao patrimônio 

subjetivo. Observe-se também que não existe prova de que tenha de fato 

tentado resolver a questão de forma administrativa. Ante a absoluta falta 

de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é 

o único caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011272-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES ARRAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra (s) 

de outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 
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SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de 

Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010514-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. BONFIM & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO RICARDO DE OLIVEIRA BASILIO OAB - SP0370131A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da promovida, onde a autora alega em síntese que 

houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, onde a 

mesma contratou plano e que vieram faturas de valores a maior, diverso 

do contratado, e que tentou resolver por várias ligações e protocolos e as 

cobranças permanecem. Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que a autora não produziu prova dos seus argumentos, que a autora 

executou excesso no uso da linha contratada, que usou de exercício 

regular de direito, que , refuta danos morais querendo caracterizar mero 

aborrecimento. Pede legitimidade das cobranças. Indo para os contornos 

decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. 

Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para 

considerar a inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, 

aplicando as devidas consequências. Pois bem. Definida estas questões 

precisamos examinar dentre as provas do caderno processual e 

argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a 

comprovação do dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

A parte autora comprova satisfatoriamente a tentativa de regularização 

das faturas frustradas. A ré, por sua vez, não trouxe elementos de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou 

por meio de qualquer documento hábil a inexistência de sua 

responsabilidade. Isso comprova com evidencia o defeito na prestação de 

serviço. Desta forma, fixar danos materiais seria atitude complexa, pois a 

apuração necessitaria de liquidação de sentença, o que neste sistema é 

vedado. Assim, entendo apenas por manter a contratação, com os 

patamares definidos na narrativa exordial, de maneira que os danos 

morais ficam embutidos nos danos morais, em sua parte compensatória. 

Sobre os danos morais, existindo um lastro probatório suficiente pela parte 

autora, e a mingua de outros documentos que isentem a requerida, tenho 

que o defeito na prestação de serviço deve ser reparado. Não havendo 

elementos materiais, o dano deve se restringir a esfera de danos morais. 

Neste passo, temos que Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita, acessando especialmente a parte educativa e compensatória 

da natureza do dano moral. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 

do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, 

NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar defeito na prestação de 

serviço. b) reconhecer a procedência jurídica do pedido para determinar a 

requerida que mantenha a contratação do plano inicial. c) condenar a 

promovida a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista 

cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ,a título de dano moral, 

devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do 

STJ. d) rejeitar a condenação em danos materiais, uma vez que eventuais 

valores atinentes a estas quantias ficam embutidas dentro da função 

compensatória do dano moral arbitrado, e por conseguinte de aferição em 

dobro. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 27 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010592-16.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 
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ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011710-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIRENE APARECIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010628-58.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, Etc. 1. Relatório Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO que traz no 

bojo da exordial INEXISTENCIA, feito pelo promovente em face da 

promovida. Por uma questão de ordem pública, o processo precisa ser 

chamado a ordem e extinto. Observe-se que a vergastada restrição é de 

2012. A ação somente foi ingressa em 2016. As possibilidades de 

reparação civil prescrevem na referência trienal, conforme art. 2016, § 3, 

V do digesto material civil. na V Jornada de Direito Civil foi editado o 

Enunciado 419, segundo o qual "o prazo prescricional de três anos para a 

pretensão de reparação civil aplica-se tanto à responsabilidade contratual 

quanto à responsabilidade extracontratual". Nesse contexto, tratando-se 

de matéria de ordem pública, cabe, de ofício, a correção, o que efetivado, 

torna o dever de extinção configurado com veemência de cogência, 

devendo a ação ser extinta por uma questão de normatividade. Finalizando 

o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com amparo no Art. 487, II, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO SEJA declarado extinta, com resolução 

do mérito, a presente reclamação. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Sejam revogados eventuais 

efeitos antecipatórios ou diligencias deferidas. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. 

Barra do Garças-MT,27 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011720-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 
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elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010606-97.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON COUTINHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO OAB - MT0016287A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA OAB - MT9030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente de afetação ao patrimônio 

subjetivo. Observe-se também que não existe prova de que tenha de fato 

tentado resolver a questão de forma administrativa. Ante a absoluta falta 

de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é 

o único caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 27 de Novembro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011722-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR BELEM ODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 
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competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010828-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA BRITO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, Etc. 1. Relatório Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO que traz no 

bojo da exordial INEXISTENCIA, feito pelo promovente em face da 

promovida. Por uma questão de ordem pública, o processo precisa ser 

chamado a ordem e extinto. Observe-se que a vergastada restrição é de 

2012. A ação somente foi ingressa em 2016. As possibilidades de 

reparação civil prescrevem na referência trienal, conforme art. 2016, § 3, 

V do digesto material civil. na V Jornada de Direito Civil foi editado o 

Enunciado 419, segundo o qual "o prazo prescricional de três anos para a 

pretensão de reparação civil aplica-se tanto à responsabilidade contratual 

quanto à responsabilidade extracontratual". Nesse contexto, tratando-se 

de matéria de ordem pública, cabe, de ofício, a correção, o que efetivado, 

torna o dever de extinção configurado com veemência de cogência, 

devendo a ação ser extinta por uma questão de normatividade. Finalizando 

o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com amparo no Art. 487, II, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO SEJA declarado extinta, com resolução 

do mérito, a presente reclamação. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Sejam revogados eventuais 

efeitos antecipatórios ou diligencias deferidas. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. 

Barra do Garças-MT,27 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010868-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA LUZIA VALERIANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização e devolução em dobro proposta pela promovente em 

face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima de operação 

ilícita, e que não contratou empréstimo que foram descontados de forma 

consignada em seu pagamento. Afirma que ao descobrir o empréstimo 

quando foi tentar efetuar operação de crédito. Pede danos materiais e 

morais. Em contestação a promovida alega que todas as operações foram 

devidamente contratadas e creditadas. Aponta que fez operações legais e 

agiu em exercício regular de seus direitos. Refuta danos e pede 

improcedência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos 

que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as 

regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito. Ressalte-se mais que a empresa responde pelas consequências 

gravosas que causar a quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco 

da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe elementos de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade DA DÍVIDA 

QUESTIONADA. Assim, não comprovada a ilegitimidade da 

cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito é medida que 

se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)) Logo, 

comprovada que a inclusão de descontos foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 
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doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Sobre devolução em dobro, temos que o consumidor tem 

direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente apenas se 

comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa é a interpretação do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos que envolvam a 

aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que 

prevê essa cobrança, acrescida de juros e correção monetária. Senão 

Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE 

CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição em dobro das quantias pagas 

indevidamente pelo consumidor exige a caracterização de má-fé do 

fornecedor de produtos ou serviços. 2. A verificação, no presente caso, 

da ocorrência de má-fé a justificar a devolução em dobro dos valores 

pagos a título de comissão de corretagem demanda o revolvimento da 

matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental 

não provido. ((AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL AgRg no AREsp 269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso 

concreto, tendo em vista ainda que são considerados os descontos 

indevidos, sem justificativa, tenho que a devolução deve ser procedida, 

em dobro na forma de repetição do indébito. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinado que a 

promovida imediatamente proceda, se ainda for o caso, o fim dos 

descontos consignados, em até quinze , se já não o tiver realizado, 

devendo no mesmo prazo proceder a retirada do nome da autora dos 

órgãos de proteção ao crédito, pelos contratos questionados, se ainda 

não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em razão do 

ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ,a título de 

dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da 

Sumula 362 do STJ. d) condenar a requerida a devolver todos os valores 

descontados apontados, ora declarada inexistente, em dobro, 

devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data de 

cada desconto e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 

406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, desde a época de 

cada desconto efetivo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 27 de Novembro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010968-02.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVINA GUIMARAES DA GRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 
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situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 27 de Novembro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011008-81.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MEDEIROS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 27 de Novembro de 2018. 
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Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se ;

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS ALMEIDA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES CAIXETA OAB - GO49628 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001764-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SOUSA LIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002060-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA CALCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010578-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIERRY WHYGOR MARQUES CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002072-21.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE SOUZA SIDONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) : O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIM AILTON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002043-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE SOUSA CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Após análise do processo, verifico a ausência de 

instrumento procuratório. Sendo assim, DETERMINO que a parte autora 

colacione a procuração, nos termos do artigo 320 do CPC. 2. Deste modo, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte demandante 

emende a inaugural sanando os vícios existentes, sob pena de ser 

indeferida. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002028-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMENIA VANESSA DE ASSIS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) : O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001274-60.2018.811.0004 Pólo Ativo: LUCIDIO SOUSA SILVA 

Pólo Passivo: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA. Vistos, etc. 

1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Entendo que não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma a Reclamante que adquiriu um 

maquina de cartão no site do Reclamado, sendo que produto seria enviado 

em 06 (seis) dias, mas a compra foi cancelada pela ré, e após 70 dias o 

valor pago ainda não foi restituído. Na contestação, a empresa Reclamada 

impugna genericamente as alegações da parte autora, aduzindo que os 

meio de contato realizado pela mesma não são os devidos para solicitar 

devolução e pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, evidente a 

responsabilidade da ré que apesar de todo esforço da parte autora não 

restituiu o valor pago pela autora. Entendo devida a devolução do valor 

pago, no entanto na forma simples por não restar provado a má-fé da ré, 

devendo assim, ser devolvido a quantia de R$68,80 (sessenta e oito reais 

e oitenta centavos). 3.1. DOS DANOS MORAIS Para que se imponha a 

condenação por dano moral necessário apenas a demonstração da 

conduta lesiva e do nexo de causalidade. In casu, restou incontroverso 

que após a compra ser cancelada, não houve devolução do valor pago. 

Posto isto, entendo que a responsabilidade da promovida esta 

indubitavelmente configurada. Com efeito, a promovente trouxe aos autos 

satisfatória documentação onde, de forma insofismável, demonstra a 

compra do produto e o pagamento, bem como, entendo presente o dano 

moral em decorrência da conduta irregular da promovida. Assim, o 

fornecedor responde independentemente de culpa por qualquer dano 

causado ao consumidor, pois que, pela teoria do risco, este deve assumir 
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o dano em razão da atividade que realiza. Vejamos o ensinamento de 

Cavalieri (FILHO, Sérgio Cavalieri. O direito do consumidor no limiar século 

XXI. Revista de Direito do Consumidor. Revista dos Tribunais, nº 35, jul/set. 

2000, p. 105): “Uma das teorias que procuram justificar a responsabilidade 

objetiva é a teoria do risco do negócio. Para esta teoria, toda pessoa que 

exerce alguma atividade cria um risco de dano para terceiros. E deve ser 

obrigado a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa” No que 

tange a responsabilidade da promovida pelos danos causados, a mesma 

agiu, no mínimo, de forma negligente ao promover a oferta de produtos 

sem ter a certeza de que poderia entregá-los, o que configura a ilicitude 

de sua conduta. Assim preceitua o art. 186 do Código Civil, verbis: “Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”. Como se sabe, o dano moral pode ser definido como a lesão à 

bem que integra os direitos da personalidade. A proteção a esse bem 

imaterial vem insculpida em nossa Carta Magna, em seus artigos 1º, inciso 

III, e 5º, incisos V e X. Estando demonstrado que a promovida, agindo 

negligentemente, praticou um ato ilícito, expondo o promovente a uma 

situação de preocupação, ansiedade, constrangimento, ofendendo, 

inclusive, a sua dignidade, cumpre-lhe o dever de reparação. Aliás, em 

caso semelhante ao dos autos, em que a própria promovida nestes autos 

foi também demandada pelo atraso na entrega de produtos, o dano moral 

restou configurado e, ainda, majorado. Vejamos: “EMENTA: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. COMPRA VIA INTERNET. MERCADORIA NÃO ENTREGUE E 

DINHEIRO NÃO DEVOLVIDO. FALTA DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. 

MAJORAÇÃO. 1. A luta a que se submete o consumidor na tentativa de 

buscar seus direitos junto à empresa de vendas da internet que não 

procedeu à entrega da mercadoria adquirida e sequer prestou 

informações básicas, não pode ser considerado meros dissabores da 

vida, mas sim efetivos danos morais. 2. O valor arbitrado deve se prestar 

não só a ressarcir a vítima, mas também a penalizar a empresa de forma a 

coibir comportamentos semelhantes.” (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0106.11.000237-0/001 - COMARCA DE CAMBUÍ – RELADOR DES. 

WAGNER WILSON FERREIRA - APELADO: B2W COMPANHIA GLOBAL DO 

VAREJO - AMERICANAS.COM – j. 29.02.2012) Logo, vislumbra-se 

hipótese que autoriza a condenação da ré ao pagamento de indenização 

por dano moral, haja vista que este é emergente da óbvia angústia sofrida 

pela reclamante. Vejamos julgados: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 

NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E QUITADOS NO PRAZO 

CONTRATADO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - MANTER 

VALOR ARBITRADO. - A relação jurídica existente entre as partes 

litigantes é tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor à lide. Assim, a responsabilidade é objetiva, 

prevista no art. 14 do CDC. - Comprovada a falha na prestação do serviço, 

consubstanciada na não entrega dos produtos adquiridos pelo 

consumidor, a fornecedora deve responder pelos danos experimentados 

pelo autor, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a 

falta de previsão de isenção de sua responsabilidade no que diz respeito 

à entrega do produto. - Os fatos narrados na inicial não constituem mero 

aborrecimento ou dissabor do diaadia. Ao contrário, os fatos relatados 

configuram um grave desrespeito para com o consumidor que, repita-se, 

ficou meses impedido de premiar os seus clientes com as mercadorias 

compradas na empresa ré, causando-lhe frustrações e angústia diante da 

espera da entrega dos produtos. - O valor da indenização deve ser fixado 

com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano 

suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o 

condenado reitere a conduta ilícita. (TJ-MG - AC: 10079100140478001 MG 

, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 

20/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

07/03/2014) É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

Indenizatório, punitivo, pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Desta 

feita, compensa-se, com essas verbas, as angústias, as dores, as 

aflições, os constrangimentos e, enfim, as situações vexatórias em geral a 

que o agente tenha exposto o lesado, com sua conduta indevida." Cabe, 

assim, ao prudente arbítrio dos julgadores, bem como à doutrina e à 

jurisprudência, uma vez que não fixado em lei, mesmo porque impossível 

seria, a instituição de critérios e parâmetros que haverão de presidir às 

indenizações por dano moral, a fim de evitar que o ressarcimento, na 

espécie, não se torne expressão de puro arbítrio. No presente caso, 

adotam-se tais parâmetros para averiguar o montante a ser arbitrado para 

a reparação do dano moral, valendo ressaltar que as condições 

econômicas do ofensor; as circunstâncias fáticas do caso e gravidade da 

lesão e sua repercussão na vida da reclamante, considerando inclusive o 

descaso do fornecedor não tendo resolvido a situação da parte autora, 

autorizam a condenação em patamar equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil 

reais). 4. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito. a) CONDENAR a reclamada 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA..ao pagamento da quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à título de dano moral, à parte autora 

LUCIDIO SOUSA SILVA, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR A Reclamada ao pagamento 

do quantia de R$ 68,80 (sessenta e oito reais e oitenta 

centavos)novecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos) a 

parte autora, à titulo de danos materiais, atualizados com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir do 

desembolso (Súmula 54 STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE APARECIDA VALLIN DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ OAB - MT23724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT0008194S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001098-81.2018.811.0004 Pólo ativo: EUNICE APARECIDA 

VALLIN DE MELLO Pólo passivo: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINAR - PERICIA Antes de adentrar no mérito, de proêmio verifico a 

necessidade de pericia técnica para analise dos fatos trazidos pelo autor, 

sendo que o presente Juízado Especial não pode fazer realização de 

pericias para analise da proporção de juros aplicados, e considerando que 

o autor não trouxe aos autos laudo ou documento apto que afirme que os 

juros são indevidos, o processo não poderá ser analisado por este juízo. 

Se caso a parte autora tivesse discutido somente a fraude contratual, tal 

pedido poderia ser analisado, no entanto seus pedidos se baseiam na 

cobrança indevida de juros e multas realizada em contrato de 

renegociação de divida, não entrando na esfera de competência deste 

juízo, diante a ausência de possibilidade para realização de pericia 

contábil. Com efeito, constato que a competência para o processamento e 

julgamento do processo é da Justiça Comum, pois para verificação da 

existência ou não de juros abusivos é necessário a pericia contábil, o que 

não é permitido no âmbito deste juízo. Posto que os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações de alta complexidade diante da 

interpretação literal do art. 3º da Lei 9.099/95. In Verbis: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. 

Entendimento este respaldado em um dos pilares dos Juizados Especiais, 

dando característica fundamental dos atos nesse instituto, posto que o 

Princípio da celeridade significa que o processo dever ser rápido, e 
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terminar no menor tempo possível, por envolver demandas 

economicamente simples e de nenhuma complexidade jurídica, a fim de 

permitir ao autor a satisfação quase imediata do seu Direito. Verificamos 

que a celeridade e concentração são características que fundamentam o 

empenho do legislador em evitar dilações de prazos, com a finalidade de 

impedir que obstruído nos seus trâmites normais. Deste modo há de se 

concluir há de se concluir que na seara dos Juizados Especiais não são 

cabíveis incidentes que protelem o julgamento, portanto não é admitida 

qualquer forma de intervenção de terceiros e se quer realizações de 

exames periciais, posto que, caso fosse possível a aplicabilidade desses 

procedimentos complexos, o Sistema do Juizado Especial deixaria de ser 

especial, pois sofreria todas as etapas burocráticas e complexas do 

sistema ordinário. Nesse sentido trago à baila a melhor jurisprudência: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE.2. NA 

HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM.3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95.3º51II9.0994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA 

AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.469.099 (260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314). JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL 

GARANTIDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1.O CÁLCULO PARA 

RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO AO CONSUMIDOR, EM 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, EXIGE PERÍCIA 

CONTÁBIL.2.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA O DESLINDE DA 

QUESTÃO TORNA INCOMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI 9.099/95.3º9.0993.RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS COM A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE 

ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46, LEI 9.099/95. A RECORRENTE 

RESPONDE POR CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES 

ARBITRADOS EM 10% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95. SUSPENDO A 

COBRANÇA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA, PELO PRAZO DE CINCO 

ANOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 12, LEI 

1 0 6 0 / 5 0 . 4 6 9 . 0 9 9 5 5 9 0 9 9 1 2 1 0 6 0  ( 1 4 6 7 0 8 8 2 0 1 1 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0014670-88.2011.807.0001, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 11/04/2012, DJ-e Pág. 

239,). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DEFEITO (OXIDAÇÃO) EM APARELHO CELULAR. POSSIBILIDADE DE 

MAU-USO OU UMIDADE EM DECORRÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A ÁGUA DE 

CHUVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 

INEQUÍVOCA DE NEXO DE CAUSALIDADE, QUE SÓ PODE SER OBTIDO 

POR PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE SE CONFIRMA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS.1.SE O APARELHO CELULAR APARENTA MAU-USO, 

ALÉM DA OXIDAÇÃO, FICA DIFÍCIL DETERMINAR O NEXO DE 

CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. 

CORRETA É A SENTENÇA QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS CÍVEIS, DIANTE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA, O QUE TORNA A CAUSA COMPLEXA.2.SEM AVANÇO DE 

MÉRITO NÃO HÁ MOTIVO PARA APRECIAÇÃO DA TESE LANÇADA PELO 

RECORRIDO NO SENTIDO DE SER P ARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER 

PELO FATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFIRMADA DIANTE DA 

AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE 

PELA RECORRIDA.3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

HONORÁRIOS PELO RECORRENTE VENCIDO, ESTES ARBITRADOS EM 

10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, ARTIGO 55 DA LEI 

9099/95. SUSPENSA A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS, POR CINCO 

ANOS, EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ COMO ACÓRDÃO NA FORMA DO ARTIGO 46 

DA LEI  9 .099 /95 .559099469 .099 . (296805720118070007  DF 

0029680-57.2011.807.0007, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 

241). Ante aos entendimentos acima colacionados, independentemente do 

valor que lhe fora atribuído,, refogem da competência do juízo especial 

cível em decorrência da circunstância de complexidade do feito, que não 

se sujeitam/conformam/adequa ao procedimento especial delimitado pelo 

art. 3º da Lei Especial nº 9.099/95; posto que no caso concreto haverá a 

necessidade de promoção de perícia contábil para apurar se os valores 

cobrados são ou não legítimos. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 3º c/c 51, II, 

da Lei 9.099/95, Sugiro a EXTINÇÃO DO PROCESSO ex officio, sem 

resolução do mérito, ante a necessidade de realização de pericia técnica. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1000675-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES SERPA DE SALLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1000675-24.2018.8.11.0004 Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o 

relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que a situação dispensa produção de prova em audiência. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de pedido de 

alvará judicial, formulado por IRAIDES SERPA DE SALLES e outros, 

requerendo a autorização para levantamento de PIS e FGTS, deixado 

JOSÉ PEREIRA DE SALLES comprovado anexo a exordial. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muitos floreios, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Como se vê, cuida-se de requerimento de 

alvará judicial objetivando o levantamento de saldo de crédito, deixado pelo 

(a) falecido (a) consoante se depreende da certidão de óbito e extrato 

acostada nos autos. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que assiste razão à requerente. Não encontro óbice legal ao 

levantamento. Na ação de Alvará Judicial, o requerente apresenta ao Juízo 

o tópico dos Fatos e do Direito, demonstrando em primeira ótica o 

acontecimento do ab intestato (falecido), data, cidade, idade, qualificação, 

estado civil bem como a orientação de possíveis herdeiros, juntando os 

documentos anexos. A ação de pedido é considerada um procedimento de 

jurisdição voluntária, uma vez que configura hipótese em que o Estado 

gerencia interesses particulares. Por consequência, resta essencial a 

participação do Ministério Público, como fiscal da lei, sendo dispensado 

quando não envolve interesse de menores ou incapazes. Não há réu na 
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demanda, cabendo então ao juízo apenas investigar, com base na 

aferição dos elementos trazidos aos autos, se a parte requerente é 

legítima para levantar os valores pleiteados, ou cumpre os requisitos 

necessários para realização de determinada atividade. Para isso, a parte 

deverá apresentar os documentos que se fizerem necessários no caso 

concreto. Observemos disposição legal pertinente: DECRETO No 85.845, 

DE 26 DE MARÇO DE 1981 Regulamenta a Lei nº 6.858, de 24 de 

novembro de 1980, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o 

artigo 81, item III, da Constituição e tendo em vista o disposto na Lei nº 

6.858, de 24 de novembro de 1980, e no Decreto 83.740, de 18 de julho de 

1979, que instituiu a Programa Nacional de Desburocratização, DECRETA: 

Art . 1º Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2º. Parágrafo 

Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores: I - 

quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus 

empregados, em decorrência de relação de emprego; II - quaisquer 

valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, 

Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos 

servidores; III - saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP; IV - restituições 

relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas 

físicas; V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de 

poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não 

ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a 

inventário. (...) Brasília, em 26 de março de 1981; 160º da Independência e 

93º da República. JOÃO FIGUEIREDO Por fim, atendido os requisitos, o 

alvará torna-se um documento que consubstancia um direito nele contido 

em nome do titular, dotado de fé pública, uma vez que foi expedido por 

uma autoridade legítima. Seja para autorizar levantamento de um valor ou 

autorizar certa atividade, o título constitui prova da existência de um direito 

válido e legítimo. No caso vertente, cumprido a subsunção do caso 

concretos aos contornos dos relatos de fato e documentos, entendo por 

ser pertinente a pretensão de levantamento com o crivo autorizador 

estatal. Ante o exposto, determino que o saldo credor, deixado pelo(a) 

falecido(a), seja pago aos requerentes, expedindo-se alvará, com as 

cautelas necessárias. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO PROCEDENTE O PRESENTE FEITO, com resolução de 

mérito, para que seja expedido alvará judicial a favor de IRAIDES SERPA 

DE SALLES, para “LEVANTAMENTO DO VALOR TOTAL de PIS E FGTS, 

EXISTENTE EM NOME DE JOSÉ PEREIRA DE SALLES, INSCRITO NO CPF n. 

3.275.741-20, (em nome do falecido), e encaminhado por ofício/alvará a 

mencionada empresa, para que proceda a transferência/LEVANTAMENTO 

do valor, para conta que a beneficiária indicar ou entregue por saque. 

CONSTE NO OFICIO/ALVARÁ QUE O NÃO CUMPRIMENTO DA PRESENTE 

ORDEM IMPORTARÁ NAS CONSEQUENCIAS LEGAIS, ESPECIALMENTE 

DESCUMPRIMENTO, SEM PREJUIZO DE OUTRAS CONSEQUENCIAS 

PREVISTAS. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do Art. 40 da lei deste rito. Expedido alvará, arquive-se . 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Abril 2018. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 89/2018-DF

 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO 

FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 CONSIDERANDO que o servidor FELIPE NICOLLI MATTIONI, Gestor 

Judiciári o, lotado n a 2ª Vara desta Comarca, matrícula nº 32637, irá 

usufruir 20(vinte) dias de férias, durante o período comp reendido entre os 

dias 30/11 a 1 9/12/2018.

 RESOLVE

 DESIGNAR a servidora ELIANA DE FÁTIMA SEGATTO MENDES, Técnico 

Judiciário, matricula 8297, para exercer as funções do cargo de Gestor 

Judiciário Substituto na serventia da 2ª Vara desta Comarca, 20(vinte) 

dias a partir de 30/11 a 1 9/12/2018, em razão da titular esta usufruindo 

férias

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 28 de novembro de 2018.

 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 Juíza de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003223-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALVES DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003223-84.2016.8.11.0006 REQUERENTE: JOAO CARVALHO DA SILVA 

INVENTARIADO: LUIZ ALVES DA SILVA Vistos etc. Compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que não constam a certidão de 

casamento da herdeira Maria Silva Garcia Duarte e procuração de Zelina 

Bezerra de Carvalho, bem como os documentos pessoais de Donizete 

Lima de Andrade, José Carvalho da Silva e Aparecido Carvalho da Silva 

estão ilegíveis. Dessa forma, a fim de melhor instruir a demanda e garantir 

que a mesma receba o tratamento de mérito adequado, determino que o 

inventariante proceda com a juntada dos documentos supramencionados 

legíveis, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, à conclusão para 

homologação. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 28 de novembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006622-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. R. (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006622-53.2018.8.11.0006 AUTOR(A): SUELI COSTA MELGAREJO RÉU: 

RODRIGO LEITE RIBEIRO Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

proposto por J. V. C. M. R., representado por sua genitora Sueli Costa 

Melgarejo, em desfavor de Rodrigo Leite Ribeiro, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a parte Exequente requer a execução dos alimentos 

vencidos no período de junho a dezembro de 2017 e janeiro a agosto de 

2018 com fundamento no art. 523 do Código de Processo Civil. Contudo, 

em consulta processual ao Sistema Pje/MT – Processo Judicial Eletrônico, 

que está em curso os autos de execução de alimentos sob o rito da 

coerção pessoal em que figuram as mesmas partes (código n. 

1005272-64.2017.8.11.0006), onde está sendo executados os valores 

referentes aos meses de junho a agosto de 2017 e vincendas, a qual está 

suspensa em razão de acordo firmado. Dessa maneira, intime-se a parte 

autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial que 

esclareça em que consiste o interesse de agir nestes autos, sob pena de 

indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 28 de novembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006623-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. R. (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006623-38.2018.8.11.0006 AUTOR(A): SUELI COSTA MELGAREJO RÉU: 

RODRIGO LEITE RIBEIRO Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

proposto por J. V. C. M. R., representado por sua genitora Sueli Costa 

Melgarejo, em desfavor de Rodrigo Leite Ribeiro, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a parte Exequente requer a execução dos alimentos 

vencidos no período de setembro a novembro de 2018 com fundamento no 

art. 528 do Código de Processo Civil. Contudo, em consulta processual ao 

Sistema Pje/MT – Processo Judicial Eletrônico, que está em curso os autos 

de execução de alimentos sob o rito da coerção pessoal em que figuram 

as mesmas partes (código n. 1005272-64.2017.8.11.0006), onde está 

sendo executados os valores referentes aos meses de junho a agosto de 

2017 e vincendas, o qual está suspenso em razão de acordo firmado. 

Dessa maneira, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a exordial que esclareça em que consiste o 

interesse de agir nestes autos, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo mencionado e 

devidamente certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 28 de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001089-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VIANA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA VIANA MARTINS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

VALDIRENE VIANA MARTINS (HERDEIRO)

VERA LUCIA MARTINS LOPES (HERDEIRO)

CARLOS VIANA MARTINS (HERDEIRO)

MARILENE VIANA MARTINS (HERDEIRO)

GIULIANO VIANA MARTINS (HERDEIRO)

ADRIANO VIANA MARTINS (HERDEIRO)

ALESSANDRO VIANA MARTINS (HERDEIRO)

GILSON VIANA MARTINS (HERDEIRO)

SANDRINEI VIANA MARTINS (HERDEIRO)

JOANI VIANA MARTINS (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001089-16.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA JOSE VIANA MARTINS 

INVENTARIADO: MARGARIDA VIANA MARTINS Vistos etc. Compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que a certidão negativa de débito fiscal 

expedida pela Fazenda Pública Municipal acostada não se refere à “de 

cujus” Margarida Viana Martins. Dessa forma, a fim de melhor instruir a 

demanda e garantir que a mesma receba o tratamento de mérito adequado, 

determino que a inventariante proceda com a juntada da certidão negativa 

de débito fiscal, atualizada e expedida pela Fazenda Pública Municipal em 

nome da “de cujus” Margarida Viana Martins, sob pena de aplicação do 

disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do Código de 

Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão para homologação. Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 28 de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006452-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CANDIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006452-81.2018.8.11.0006 REQUERENTE: CLEUSA ALVES DE PAULA 

REQUERIDO: JOSE CARLOS CANDIDO Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se da documentação acostada que não há 

a comprovação de habilitação da requerente como dependente do “de 

cujus” junto a Previdência Social e tampouco a certidão de casamento com 

averbação do divórcio. Ademais, a declaração de união estável com firma 

reconhecida perante cartório notarial e registral não enseja os efeitos 

jurídicos a ela atribuídos. Dessa maneira, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos 

autos documentos e para indicar o endereço e qualificação completa dos 

03 (três) herdeiros deixados pelo “de cujus”, sob pena de indeferimento 

desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 

c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 28 de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006548-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLY FELISBERTA DE SOUZA OAB - MT23956/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006548-96.2018.8.11.0006 REQUERENTE: SEBASTIAO VIEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: DILMA ROSA DE OLIVEIRA Vistos etc. Nos termos 

do art. 300, §2º do Código de Processo Civil, designo audiência de 

justificação para o dia 12/12/2018 às 17h00min. Consigno, ainda, que 

postergo a análise da tutela de urgência para após a realização da 

justificação. Intimem-se ambas as partes para comparecerem 

acompanhadas de advogado, e a parte autora, com suas testemunhas. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Cáceres, 27 de 

novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003333-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003333-15.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ALMERINDA ROCHA 

TEOTONIO REQUERIDO: DANILO CARLOS TEOTONIO Vistos etc. Trata-se 

de ação de divórcio proposta por Almerinda Rocha Teotonio em desfavor 

de Danilo Carlos Teotonio, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Alega o requerente, em síntese, que contraiu o matrimônio com o 

Requerido no dia 14/10/1976 no regime de comunhão de bens e que estão 

separados de fato desde 22/02/2017. Acrescenta que desta união adviera 

02 (dois) filhos maiores e capazes e que há bens a serem partilhados. 

Assim, ante a impossibilidade de reconciliação, requer que seja declarado 

o divórcio e partilhado os bens. Com a inicial, vieram os documentos 

pertinentes. Determinado a citação e intimação das partes para 

comparecerem à audiência de conciliação e mediação, as partes 

compuseram antes mesmo da realização do ato (ID 16598158), tendo 
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ratificado em audiência, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, o acordo entabulado em relação à decretação de divórcio e 

partilha (ID 16663101). É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita ao requerido, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que as partes são maiores e capazes, não 

havendo nenhuma irregularidade ou vício processual a ser sanado 

preliminarmente, motivo pelo qual passo, de imediato, a decidir sobre o 

mérito. A presente ação deve ser julgada procedente, senão vejamos. 

Vejo que o pedido em questão tem seu fundamento jurídico previsto no 

artigo 226, § 6º, da Constituição da República, que assim dispõe: Art. 226 

(...) § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Outrossim, 

com o advento da emenda constitucional de n.º 66/2010, não é mais 

necessário se comprovar o lapso temporal de dois anos de separação de 

fato para que haja a dissolução do casamento pelo divórcio. Por tudo o 

que fora acima exposto, e considerando o que mais dos autos consta, 

HOMOLOGO o divórcio consensual requerido por Almerinda Rocha 

Teotonio e Danilo Carlos Teotonio e declaro cessados os direitos e 

deveres decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve, bem como o 

acordo entabulado e a desistência do prazo recursal. Diante do exposto, 

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

487, inciso III, alínea “b” do CPC. Expeça-se o competente mandado para 

as averbações necessárias. Sem custas, uma vez que beneficiário da 

justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas e taxas 

judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Às providências. Cáceres, 27 de novembro de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006626-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Z. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. L. A. R. (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006626-90.2018.8.11.0006 AUTOR(A): ZEFERINO ALVES RIBEIRO RÉU: 

GUSTAVO DE LIMA ALVES RIBEIRO Vistos etc. Compulsando detidamente 

aos autos, verifica-se que as partes cadastradas (Zeferino Alves Ribeiro 

e Gustavo de Lima Alves Ribeiro) no sistema Pje não são as mesmas 

constantes da petição inicial (Zeferino Alves Ribeiro e Raquel Carvalho de 

Brito). Dessa maneira, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclareça os fatos e em que consiste o interesse de agir 

nestes autos, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 28 de novembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007891-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TOMASIA ALUIZIA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDIOMAR DO ROSARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007891-64.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA, 

TOMASIA ALUIZIA DA SILVA, BENEDITA JOSEFA DA SILVA, 

CLAUDIOMAR DO ROSARIO DA SILVA REQUERIDO: FRANCISCO DA 

SILVA Vistos etc. Diante da manifestação retro (ID 16541319), intime-se a 

inventariante, via advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, proceda com a juntada de comprovante do ajuizamento de ação de 

paternidade de Benedita Josefa da Silva Vilanova. Decorrido o prazo e 

devidamente, à conclusão para análise dos pedidos de prorrogação de 

prazo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 28 de novembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 16873 Nr: 5682-28.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIL FONTES RAMIRES, FRANCISCO SÉRGIO 

PEREIRA RAMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO AFONSO RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUES SOUTO DA COSTA E 

FARIA - OAB:389, JOE ORTIZ ARANTES - OAB:1166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os herdeiros do espólio, Sr. Afonso Nei Fontes Ramires e Ana Noeli 

Fontes Ramires, peticionaram às fls. 711/712 requerendo a expedição de 

autorização judicial para que seja feito o comodato do imóvel rural 

denominado "Fazenda Girau" ao Sr. Marcello Affonso Barreto Ramires, 

para que este possa efetuar o cadastro como produtor rural perante as 

instituições financeiras.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o referido imóvel de fato 

coube aos peticionantes no formal de partilha apresentado nos autos e 

devidamente homologado por este juízo.

Desse modo, não havendo óbice ao pleito do herdeiros peticionantes, 

defiro o pedido de fls. 711/712 e autorizo ao Sr. Marcello Affonso Barreto 

Ramires o exercício do comodato sobre o imóvel rural denominado 

"Fazenda Girau".

Expeça-se alvará judicial de autorização.

Ademais, deverá o subscritor da petição de fls. 701/703 proceder à sua 

assinatura.

Em seguida, cumpra-se a determinação de fls. 710.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 67930 Nr: 5393-61.2007.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLDS, MODS, MODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS, MODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de 

João Leite da Silva.

Compulsando os autos, verifico que o inventariante requereu a expedição 

de alvará judicial para alienação, por meio de cessão de direito, do imóvel 

situado na Rua das Graúnas, s/n, lote 14, quadra 11, bairro Vila Mariana, 

Cáceres/MT, para quitação do ITCD e outras despesas que impedem a 

expedição das certidões negativas solicitadas pelo juízo.

 Consoante consta da petição de fls. 207/208, os herdeiros Pedro, 

Rubens, Antônio, José Leite e Maria Olímpia, representados pelo mesmo 

causídico do inventariante, concordam com a alienação e, conforme 

certidão de fls. 217, os herdeiros Marcimiano e Marcos Ortiz, apesar de 

intimados pessoalmente, não manifestaram nos autos.

 Com efeito, considera-se “incidental” o alvará requerido no curso do 

processo de inventário ou arrolamento.

Em detida análise dos autos, tenho que o interesse do requerente, no caso 

vertente, encontra-se protegido, devendo para tanto ser autorizada a 
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alienação pleiteada, uma vez que não existe nenhum óbice aparente à 

concessão deste, considerando que todos os herdeiros manifestaram sua 

concordância para com o pleito.

 Assim, com amparo no artigo 619 CPC, defiro o pedido formulado pelo 

inventariante, pelo que determino que se expeça alvará judicial 

autorizando a alienação do imóvel situado na Rua das Graúnas, s/n, lote 

14, quadra 11, bairro Vila Mariana, Cáceres/MT, para pagamento dos 

tributos do espólio.

Consigno que, conforme informado pelo inventariante, o referido imóvel 

não possui registro perante o Cartório de Imóveis, devendo a alienação 

ser feita pelos meios legalmente previstos.

Determino ainda, sejam prestadas as contas no prazo de 90 dias, nestes 

autos.

Ademais, intime-se o inventariante para cumprimento integral da decisão 

de fls. 203/204, no prazo de 30 (trinta) dias.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 132079 Nr: 796-10.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO FARIAS, DEUZINA ROSA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILDO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR - 

OAB:7400/MT, PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o alvará pretendido, autorizando José Antônio 

Farias e Deuzina Rosa Farias a levantar o saldo vinculado nos autos, na 

proporção de 50% para cada, devendo ser os respectivos valores 

transferidos para as contas informadas à fl. 94.Determino sejam 

prestadas as contas no prazo de 30 dias, nestes autos.Expeça-se o 

necessário.Sem custas, haja vista que os Requerentes são beneficiários 

da Justiça Gratuita. Transitado em julgado e observadas as cautelas 

legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 81794 Nr: 8326-70.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMLDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHPDFF, RVRPDF, ARMDCDF, IMDPSDSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Rafaela De Almeida 

Voltolini - OAB:22338/0, Camila Ferrer Antunes Maciel - OAB:12394, 

RAQUEL MENDES DOS SANTOS - OAB:13063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b, ROSE 

KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ - OAB:9380

 Vistos etc.

Tendo em vista a juntada de documentos necessários, oficie-se 

novamente a agência do banco Bradesco e a agência da Caixa Econômica 

Federal ambas em Cáceres/MT, para que sejam encaminhadas a este juízo 

cópias da microfilmagem das cártulas dos cheques n. 900572, 900591, 

900708, 900827, 900840 e 900844, com o objetivo de verificar quem fez a 

compensação dos mesmos.

Deverão os ofícios serem instruídos com as cópias dos cheques 

(fls.662/664) conforme solicitado em ofícios de fls. 643 e 657.

Com o retorno dos expedientes, intimem-se as partes para manifestação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84951 Nr: 522-17.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCDAS, ODT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, CRHISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5.793 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO - OAB:12.584 MT

 Certificoc que intimo a Advogada AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70972 Nr: 8407-53.2007.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE LEITE DE MORAIS DUPRAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMINIANO DUPRAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT, Tanielly Pastick Alves - OAB:22359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certificoc que intimo a Advogada Tanielly Pastick Alves do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231901 Nr: 2328-72.2018.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO DA SILVA LADEIA, SONIA 

MARIA LADEIA SEGATTO, JOÃO BARRANCO LADEIA, JOÃO VIANA 

LADEIA, THIAGO CÉSAR BARRANCO LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:15192/MT, PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA 

- OAB:13184MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANTONIO GONÇALVES 

JUNIOR - OAB:243646-0

 Certifico que intimo, via DJE, o advogado JORGE ANTÔNIO GONÇALVES 

JUNIOR para que devolva o processo, COM URGÊNCIA, em face da 

designação de audiência para o dia 29/11/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88695 Nr: 4186-56.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSL, ASL, MDSB, ADSL, GSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 183635 Nr: 4430-72.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:11.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Intime-se a inventariante pessoalmente para dar cumprimento a decisão de 

fls. 79, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16873 Nr: 5682-28.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIL FONTES RAMIRES, FRANCISCO SÉRGIO 

PEREIRA RAMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO AFONSO RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUES SOUTO DA COSTA E 

FARIA - OAB:389, JOE ORTIZ ARANTES - OAB:1166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil intimo os 

requerentes (inventariante/herdeiros), por meio de seus advogados 

legalmente constituídos, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

acerca dos pedidos de fls .701/703 dos autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004059-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004059-23.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO DA 

SILVA ARRUDA REQUERIDO: BENEDITO ALVES DE ARRUDA Vistos etc. 

Trata-se de ação de sobrepartilha de bens com pedido de tutela de 

evidência, proposta por Maria Conceição da Silva Arruda em desfavor de 

Benedito Alves de Arruda, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Narra a requerente, em síntese, que contraiu matrimônio com o 

requerido em 25 de janeiro de 1977, pelo Regime de Comunhão de Bens, 

tendo se divorciado em 2014. Acrescenta que foi feita a partilha de bens, 

entretanto, o requerido sonegou informações patrimoniais, quanto à 

existência de ação em face da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, 

proposta no ano de 1997, pleiteando reajustes de seus vencimentos no 

patamar de 28,86%, retroativos ao ano de 1993. Ressalta que tal demanda 

logrou êxito e, após diversas diligências, tomou conhecimento de que até 

mesmo foi expedido o RPV em favor do requerido, no importe de R$ 

237.357,22 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta reais e 

vinte e dois centavos), fazendo jus ao recebimento de 50% de referido 

valor a título de meação. Assim, requer em sede de tutela provisória de 

evidência o bloqueio de 50% do valor a ser recebido pelo Requerido, nos 

na capa dos autos de execução n. 2003.36.0000.96270, em trâmite na 2ª 

Vara Federal de Cuiabá-MT, com sua imediata transferência para conta 

judicial vinculada a este Juízo. A inicial foi recebida no ID 8691157, 

oportunidade em que foi deferido o bloqueio de 50% do valor a ser 

recebido pelo Requerido e determinada a realização de audiência de 

mediação/conciliação pelo CEJUSC. No ID 9512438 foi requerida a 

expedição de certidão para fins de Agravo, o que foi deferido no ID 

10023746. A Audiência de conciliação restou infrutífera (termo juntado no 

ID 10311313). A contestação foi apresentada no ID 10649561, alegando, 

preliminarmente, que a autora não faz jus à gratuidade deferida, uma vez 

que é servidora pública estadual e aufere renda que permite custear as 

despesas processuais e suportar eventual sucumbência; a ilegitimidade 

da autora, uma vez que as partes já se encontram separados há mais de 

10 (dez) anos, não possuindo titularidade para pleitear o direito que 

entende ter; a carência da ação, uma vez que, quando recebeu o crédito, 

não mais mantinham relacionamento. No mérito, pugna pela improcedência 

da ação, com a consequente restituição do valor bloqueado. Impugnação à 

contestação foi juntada no ID 10933137, refutando todos os argumentos 

lançados em contestação, bem como requerendo a condenação do 

requerido em litigância de má fé, por alterar a verdade dos fatos. No ID 

15611771 foi juntado o Acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, que 

negou provimento ao recurso de Agravo interposto pelo requerido. É o 

relatório. Decido. Tratando-se de feito que independe da produção de 

outras provas além daquelas já acostadas aos autos, passo ao julgamento 

da lide. Quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita conferida à 

autora, entendo que, embora seja servidora pública, se enquadra na 

hipótese legal, pois não é necessário que o requerente de tais privilégios 

seja absolutamente miserável, desprovido de quaisquer bens. A lei exige, 

apenas, que não esteja em condições “de pagar as custas do processo 

ou os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. 

Por outro lado, tal assertiva ainda mais se robustece no presente caso, em 

que a autora declara que não tem condições de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento de sua família. Desse modo, 

indefiro a preliminar ventilada. Quanto às preliminares de ilegitimidade ativa 

e carência da ação, deixo de analisa-las, uma vez que se confundem com 

o mérito, tendo em vista que se discute o próprio direito da autora a 

parcela do crédito recebido pelo requerido. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos de existência válida e regular da relação jurídica 

processual, passo ao exame do mérito. Em análise dos autos, verifico que 

o casamento das partes obedece ao regime de comunhão de bens 

instituído pelo Código Civil de 1916, vez que celebrado em 25 de janeiro de 

1977. Conforme disposição dos arts. 258 e 262 do CC/16, em sua redação 

original, não havendo convenção, ou sendo nula, vigorava, quanto aos 

bens, entre os cônjuges, o regime da comunhão universal, do qual importa 

a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e 

suas dívidas passivas, com as exceções dos artigos seguintes, os quais 

não excluem os frutos civis do trabalho de cada cônjuge, consoante 

alegado pelo requerido. Embora a Lei nº 6.515/77 tenha alterado a redação 

de referidos artigos, estabelecendo como regra o regime da comunhão 

parcial, o casamento entre as partes fora celebrada antes de tal alteração, 

razão pela qual se aplicava como regra o regime da comunhão universal. 

Em detida análise aos documentos que acompanham a inicial, verifico que 

a Requerente demonstrou que os valores a serem recebidos pelo 

Requerido se tratam de diferenças salariais oriundas de ação proposta 

durante a constância da união, no ano de 1997, referentes a fato gerador 

que, de igual forma, ocorreu durante a sociedade conjugal. Outrossim, a 

certidão de casamento acostada aos autos comprova que a união ocorreu 

em 25 de janeiro de 1977, portanto, antes da edição da Lei nº 6.515/77, 

não tendo havido pacto antenupcial, razão pela qual aplica-se o regime de 

comunhão universal de bens. Nesse sentido, transcrevo os seguintes 

julgados: "AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS - CASAMENTO 

ANTERIOR À LEI 6.515 /1977 - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE 

BENS - BENS PROVENIENTES DE HERANÇA - PARTILHA DEVIDA. - Em se 

tratando de casamento celebrado antes da vigência da Lei nº 6.515 /1977, 

o regime de bens é o da comunhão universal, não havendo opção 

expressa por outro regime. - No regime de comunhão universal de bens, o 

patrimônio comum deve ser partilhado igualmente entre os cônjuges, 

ressalvadas as exceções legais. - Sentença mantida. Data de publicação: 

11/06/2014(TJ/MG, AC nº 10498110024649001)" "AGRAVO REGIMENTAL. 

PROCESSO CIVIL. PARTILHA. COMUNICABILIDADE DOS SALDOS 

BANCÁRIOS ADVINDOS DE VERBA TRABALHISTA E APOSENTADORIA. 

INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.658 E 1.659, IV, CO CC E ART. 5º DA LEI 

N. 9.278/1996. 1. No regime de comunhão parcial ou universal de bens, o 

direito ao recebimento dos proventos não se comunica ao fim do 

casamento, mas, ao serem tais verbas percebidas por um dos cônjuges 

na constância do matrimônio, transmudam-se em um bem comum, mesmo 

que não tenham sido utilizadas na aquisição de qualquer bem móvel ou 

imóvel (arts. 1.658 e 1.659, VI, do Código Civil). 2. O mesmo raciocínio é 

aplicado à situação em que o fato gerador dos proventos e sua 

reclamação judicial ocorreram durante a vigência do vínculo conjugal, 

independentemente do momento em que efetivamente percebidos, 

tornando-se, assim, suscetíveis de partilha. Tal entendimento decorre da 

ideia de frutos percipiendos, vale dizer, aqueles que deveriam ter sido 

colhidos, mas não foram. Precedentes. 3. Na hipótese, os saldos 

bancários originam-se de economias advindas de salários e 

aposentadorias do falecido, sendo imprescindível que o montante apurado 

seja partilhado com a companheira no tocante ao período de vigência do 
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vínculo conjugal. 4. Agravo regimental não provido. (Ag.Rg no REsp 

1143642/SP. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 26/05/2015, DJE 03/06/2015)" "AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE BENS DO 

CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CRÉDITOS 

TRABALHISTAS ORIGINADOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. 

COMUNICABILIDADE. 1. A jurisprudência da Terceira Tuma é firme no 

sentido de que integra a comunhão a indenização trabalhista 

correspondente a direitos adquiridos na constância do casamento. 2. 

AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO (AgRg no REsp nº 

1.250.046/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira 

Turma, julgado aos 6/11/2012, DJE de 13/11/2012)" "Embargos de terceiro. 

Sentença de improcedência. Inconformismo. Acolhimento. Crédito 

trabalhista. Ao cônjuge, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, 

é devido o reconhecimento da meação das verbas trabalhistas pleiteadas 

judicialmente durante a constância do casamento. Direito a meação. 

Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença 

reformada. RECURSO PROVIDO, para reconhecer à apelante o direito à 

meação das verbas trabalhistas pleiteada, e ainda, condenando-se o 

embargado ao ônus inerentes à sucumbência. (TJ-SP 

00020364520138260168 SP 0002036-45.2013.8.26.0168, Relator: Penna 

Machado, Data de Julgamento, 12/06/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 04/07/2018)" Diante do exposto, confirmo a tutela de 

urgência concedida nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

para condenar o requerido a pagar à autora o equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do crédito recebido na ação movida em face da 

Escola Agrotécnica Federal de Cáceres perante a 2ª Vara Federal da 

Seção Judiciária de Mato Grosso. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo. Cáceres, 28 de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006049-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SSP/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO OAB - MT0006184A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDREIELE YASMIN DA SILVA CARNEIRO GERALDES (EXECUTADO)

EDEGAR CARNEIRO GERALDES (EXECUTADO)

ROSIMERE CATARINA GERALDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA COMPARECER 

NO CARTÓRIO RETIRAR DOCUMENTO Impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 

15 dias, compareça no Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para proceder à retirada de documentação expedida no 

presente feito em tela (Certidão de Admissão de Execução - art. 828 do 

CPC). Cáceres/MT, 28 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001345-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alisson de Tal (RÉU)

Antônio de Tal (RÉU)

Michel de tal (RÉU)

Joyner de tal (RÉU)

marcelo cardoso (RÉU)

Gonçalves de tal (RÉU)

Hênio de tal (RÉU)

Poliana de Tal (RÉU)

WAGNER DA SILVA GOMES (RÉU)

Roberto de tal (RÉU)

Roberto Carlos de Tal (RÉU)

Deva de tal (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA MARIA LIMA PEREIRA OAB - MT22212/O (ADVOGADO(A))

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001345-27.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA RÉU: MARCELO CARDOSO, 

POLIANA DE TAL, ROBERTO CARLOS DE TAL, ROBERTO DE TAL, MICHEL 

DE TAL, JOYNER DE TAL, ALISSON DE TAL, ANTÔNIO DE TAL, 

GONÇALVES DE TAL, HÊNIO DE TAL, DEVA DE TAL, WAGNER DA SILVA 

GOMES 1 - Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de 

retratação), este Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil. 

2 - DILIGENCIE-SE junto à Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, visando obter informações acerca do Agravo 

de Instrumento 1013372-89.2018.8.11.0000, de tudo certificando nos 

autos. 3 - Considerando a certidão confeccionada por Oficial de Justiça a 

qual atesta situação de possível ocupação coletiva, apta a caracterizar o 

conflito coletivo pela posse e, portanto, atrair competência distinta desta 

Vara, INTIME-SE a parte requerente para manifestação no prazo de 5 

(cinco) dias. 4 - Aportando as informações, CONCLUSOS. 5 - 

CUMPRA-SE. CÁCERES, 28 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000418-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JORGE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação apresentada é tempestiva 

(12762812). Impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, querendo apresentar réplica no prazo legal. 

Cáceres/MT, 28 de novembro de 2018. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007513-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES PROCESSO AGUARDANDO CUMPRIMENTO E RETORNO DE CP 

EXPEDIDA PARA A COMARCA DE JACIARA SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174439 Nr: 9548-63.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIO DE CASTRO, MARIA IZAURA DOS 

SANTOS S, MARINETE MARIA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante/requerida é 

tempestiva (fls. 200/209).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte 

apelada/autora, na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente 

contrarrazões ao recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153580 Nr: 891-69.2013.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. F. LOPES DA ROCHA - DROGARIA, GENI 

FERNANDES LOPES ROCHA, JOSE APARECIDO DA ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9.833 MT

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

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante/embargante é 

tempestiva (fls. 147/150).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte 

apelada/embargada, na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44734 Nr: 3176-16.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPN, NSN, MCL, MAPN, NSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM&FL, SM&FL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142088 Nr: 11867-09.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GOMES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT, 

MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante/requerida é 

tempestiva (fls. 151/155-v).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte 

apelada/autora, na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente 

contrarrazões ao recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65629 Nr: 3130-56.2007.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DE CABOS E SOLDADOS DO 

6º BPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRINÉIA SOFIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do cálculo apresentado, 

valendo o silêncio como concordância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140768 Nr: 10421-68.2011.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOMBARDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 Código 140768

DESPACHO

1 – Informações referentes ao Agravo de Instrumento n. 

1013430-92.2018.8.11.0000– TJ/MT prestadas nesta data e encaminhadas 

por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2 – Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de retratação), este 

Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil.

3 – Como os embargos de declaração opostos pela parte exequente às 

fls. 195/198 possuem eventuais efeitos infringentes, nos termos do § 2º 

do artigo 1.023 do CPC, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos opostos.

4 - Após, com ou sem manifestação da parte embargada, o que deverá 

ser certificado nos autos, voltem os autos CONCLUSOS.

5 - INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146560 Nr: 4785-87.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA ZANCANARO PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 146560

DECISÃO

1 – Tendo em vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

mandato encartado à fl. 09, com fulcro no artigo 10 do CPC c/c item 2.13.3 

da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de fl. 91 e, por conseguinte, 

autoriza a expedição do alvará em nome do causídico, na forma requerida.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 118 de 732



2 – Depois, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para garantir-lhe 

ciência da liberação na forma do artigo 450, § 3º, da CNGC.

3 – Considerando que a parte executada, embora intimada, deixou de 

efetuar o pagamento do débito, este Juízo DEFERE o requerido à fl. 91 pela 

parte exequente, determinando a penhora de 30% dos rendimentos 

líquidos percebidos pelo executado Ricardo Vanini, até a satisfação 

integral do débito.

4 - Para tanto, OFICIE-SE ao Órgão Pagador da Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso, para o cumprimento da determinação supra.

 5 – Restando frutífera tal penhora, proceda-se o depósito do montante na 

conta única do TJ/MT, para que este efetue a vinculação dos valores ao 

processo.

6 – Sendo inexitosa a diligência, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento da 

vertente execução, sob pena de arquivamento.

7 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 8 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 191362 Nr: 9150-82.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE APARECIDA FERMINO MENUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948/RJ, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, 

GABRIEL SANTOS ALBERTTI - OAB:44655, JOSÉ MARIA DE SOUZA 

RAMOS - OAB:16.559, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585 

OAB/MT, RAFAEL WERNECK COTTA - OAB:167.373/RJ, RICARDO 

BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 (...)III - (...)este juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para condenar a empresa EUCATUR - EMPRESA UNIÃO 

CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA a pagar a autora a título 

de indenização por danos morais, a quantia de 20 (vinte) salários-mínimos, 

assim totalizados em R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), 

corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos 

termos da Súmula 54 do STJ.(...)CONDENAM-SE as rés ao pagamento de 

R$ 2.469,00 a título de danos materiais efetivamente comprovados pela 

autora, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao 

mês, ambos a partir do efetivo desembolso.Por sua vez, quanto à lide 

secundária, JULGA-SE PROCEDENTE a denunciação da lide. Desse modo, 

CONDENA-SE a litisdenunciada, de forma direta e solidária, ao pagamento 

em favor da autora das indenizações impostas ao litisdenunciante, 

limitadas aos valores contratados na apólice, com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da 

contratação do seguro.A responsabilidade da seguradora, no entanto, 

estará limitada ao contratado na apólice (STJ, REsp 925.130/SP).Ainda 

quanto à lide secundária, considerando que não houve resistência da 

seguradora à litisdenunciação, este juízo DEIXA de condenar ao 

pagamento dos ônus sucumbenciais.Depois, considerando que cada 

litigante foram em parte, vencedor e vencido, CONDENAM-SE as partes ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, correspondentes a 15% sobre o valor da 

condenação (art. 86 do CPC), que deverão ser rateadas, estando, 

contudo, suspensas em relação à autora por força do § 3º do art. 98 do 

CPC, pelo benefício da gratuidade deferido.No mais, este Juízo EXTINGUE 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do 

CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 26 de novembro 

de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136552 Nr: 5763-98.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MENDONÇA CINTRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLICÉRIA DE BARROS COUTO, ORLANDO 

PEREIRA DO COUTO, DACIO DO COUTO, RICARDO DO COUTO, DELCI 

DUTRA DO COUTO, LUIZ ESPERIDIÃO DO COUTO, INECIR DALTRO DO 

COUTO, FIORAVANTE CASTELIANI, DELIA DO COUTO CASTELLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 (...)III – DispositivoPosto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para declarar o domínio de TEREZA MENDONCA CINTRA DA 

SILVA sobre o imóvel urbano situado na Rua das Maravilhas, 105, 

Cavalhada, registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres, 

sob a matrícula nº 48475.Por conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENAM-SE os requeridos ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Em relação aos honorários advocatícios, estes não são 

incidentes, tendo em vista a ausência de pretensão resistida. Transitada 

em julgado, EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, 

encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis competente com os 

documentos pertinentes.Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixa de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 26 de 

novembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132084 Nr: 801-32.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR ALVES CACHIADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT, KYMBERLI LUAINE LUZ - OAB:25.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Código: 132084

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Cobrança dos Juros Inflacionários da Caderneta de 

Poupança (Plano Collor II) ajuizada por VALDEMAR ALVES CACHIADO em 

face de BANCO DO BRASIL S/A.

Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da parte autora 

pugnando pela desistência do feito, ante a adesão ao acordo coletivo 

fornecido pela requerida (fls. 112/118).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

 Fundamenta-se e decide-se.

 Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte autora e que 

houve a concordância tácita do requerido (quando da adesão do 

requerente ao referido acordo) quanto ao aludido pleito, é de ser acolhido 

o pedido em questão.

 Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela autora, sem 

custos ou honorários de sucumbência conforme acordado entre as 

partes, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

DEIXA-SE de condenar a parte autora em custas e honorários, ante a 

concessão da gratuidade de justiça.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 134971 Nr: 4006-69.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO MARTINS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI FAUSTINO DIAS, CLEUZA AZAMBUJA 

FAUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 134971

DESPACHO

1 – INTIME-SE a Defensoria Pública para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

acoste aos autos os documentos solicitados pelo INTERMAT à fl. 89.

1 – Após, REITEREM-SE os ofícios 178/2017 e 328/2018 (fls. 

91/92),encaminhando juntamente com o documentos cópia das fls. 14/20, 

29/31, 49/52, 59/61, 70/75, 86 devendo consignar no expediente que o 

não atendimento desse acarretará em crime de desobediência e 

improbidade administrativa, além de apuração de falta disciplinar, por parte 

do direto do referido Instituto.

2 – Aportando ou não a resposta, CONCLUSOS os presentes autos.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 187095 Nr: 6400-10.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERICO DE SORVETES JACARE LTDA, 

ROSALVO CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12649

 Código: 187095

 DECISÃO

1 – Intimada a promover o andamento do feito, requerendo o que entender 

de direito, a parte exequente pugnou pela penhora e avaliação de um 

imóvel rural (fl. 166), cuja matrícula se encontra acostada às fls. 167/168.

Desta feita, por dicção do § 1º do art. 845 do CPC, uma vez apresentada a 

matrícula atualizada do bem indicado pela parte exequente (fls. 166/168), 

LAVRE-SE o termo de penhora do imóvel apontado na Matrícula n. 18.332 

do CRI de Mirassol D’Oeste/MT (fls. 167/168), INTIMANDO-SE as partes, 

com o que a parte executada será nomeada depositária fiel do bem, na 

forma do artigo 840, inciso III, do CPC.

2 – Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão.

3 – Com a lavratura do termo de penhora, DEPREQUE-SE a avaliação, 

depósito e demais atos de execução até ultimar a expropriação do bem 

indicado, uma vez que o aludido imóvel está situado no Município de Glória 

D’Oeste/MT, pertencendo à Comarca de Porto Esperidião/MT.

4 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82598 Nr: 9055-96.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINA MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 Código: 82598

DESPACHO

 1 – Antes de se deliberar acerca do valor depositado à fl. 111, 

ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria do Juízo a fim de que se 

esclareça, de forma pormenorizada, o cálculo apresentado, uma vez que, 

como constou às fls. 118/121, não é possível identificar se o valor 

indicado à fl. 121 é devido em favor da parte exequente ou da executada.

Deverá o Contador Judicial indicar a existência de saldo remanescente, 

levando em consideração os valores depositados nos autos e se é devida 

a restituição de qualquer valor à parte exequente.

2 – Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem acerca do cálculo no 

prazo de 15 dias, pugnando o que entender de direito.

3 – Por fim, CONCLUSOS.

4 – CUMPRAM-SE.

 Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 40202 Nr: 5357-24.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSCDVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL SOARES VIANA JUNIOR - 

OAB:6302/MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 (...)Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.Em razão da extinção do feito, resta 

prejudicada a análise dos pedidos de fls. 269/269-verso.INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 238229 Nr: 6785-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO 

GROSSO-SICREDI SUDOESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALVARES CAMPOS 

JUNIOR - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 Código: 238229DECISÃONo despacho de fl. 30, determinou-se a intimação 

da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o estado civil, a 

profissão, o endereço eletrônico das partes e demonstrar os 

pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, 

sob pena de indeferimento do pedido.A certidão de fl. 31 revela o decurso 

do prazo em questão.Após, à fl. 32, a parte autora indica a sua 

qualificação completa e requer a concessão do prazo de 10 dias para 

comprovar a incapacidade econômica.(...)Ante todo o exposto:1 – 

INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50 e o artigo 99, § 2º do Código de Processo Civil.2 – INTIME-SE a 

parte embargante para regularização do pagamento das custas e 

despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do feito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e 

r e g u l a r  d o  p r o c e s s o . 3  –  A p ó s ,  C O N C L U S O S .  4  – 

CUMPRA-SE.Cáceres-MT, 13 de novembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 120 de 732



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4442 Nr: 930-28.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A - FRIGOARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR SERROU CAMY FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318, 

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Código: 4442

DESPACHO

 1 – Uma vez que o feito já fora sentenciado (fl. 101), não há falar em 

pedido de suspensão do feito, como formulado pela parte autora à fl. 102, 

mormente porque apenas se trata de reiteração de pleito anteriormente 

indeferido pelo Juízo. Logo, este Juízo NÃO CONHECE da pretensão de fl. 

102.

2 – No mais, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de fl. 101.

3 – Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

4 – CUMPRAM-SE.

 Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176263 Nr: 10830-39.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BADARÓ DE 

CASTRO - OAB:OAB/DF 2.221/A

 Código n. 176263DECISÃOTrata-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais ajuizada por MARIA APARECIDA DA SILVA em face de 

AMERICEL CELULAR S.A, todos qualificados nos autos.(...)É o que merece 

relato.Decide-se.Compulsando os autos, verifica-se que razão não assiste 

ao requerido que, de forma genérica requer a intimação do perito para que 

reduza os honorários anteriormente arbitrados.A parte requerida não 

demonstrou que o valor cobrado pelo perito é desproporcional ou 

desarrazoado. E, ao contrário do alegado pelo requerido, a empresa 

nomeada para realizar a perícia justificou o valor cobrado pelos trabalhos 

a serem realizados.Esclareceu que para o encargo técnico pericial, será 

necessária a realização de inúmeros procedimentos e vistorias, sendo 

que os procedimentos contemplam a realização de levantamento in loco na 

propriedade, análises técnicas relativas as condições de instalação da 

torre, realizar diligências em imobiliárias, corretores de imóvel, etc. e a 

elaboração de laudo técnico pericial conclusivo.Para tanto, o perito 

arbitrou a título de honorários por seus serviços o valor de R$ 11.980,00 

(onze mil novecentos e oitenta reais), montante este muito adequado para 

tal mister.1 – Isto posto, nos termos do art. 465, § 3°, do CPC, este Juízo 

FIXA os honorários periciais em R$ 11.980,00 (onze mil novecentos e 

oitenta reais). 2- INTIME-SE a parte requerida para que cumpra o item 2 da 

decisão de fl. 750, adimplindo os honorários periciais ora fixados, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova pericial, com 

presunção de veracidade das alegações formuladas pela autora nas 

questões que demandem produção de prova pericial.3 - INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103450 Nr: 8549-52.2010.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERONIMO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA, BEATRIZ 

DE ALMEIDA RONDON PESSOA, ASSUNÇÃO FRANCISCO DA SILVA, 

MELCHÍADES FRANCELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)1 - Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo 

do recurso, este Juízo CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

PORÉM NEGA PROVIMENTO, devendo a decisão atacada ser mantida em 

sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.2 - Por outro 

lado, por verificar este juízo que a sentença atacada partiu de falsa 

premissa, extinguindo os autos sob a fundamentação de falta de interesse 

de agir, este juízo CHAMA O FEITO À ORDEM, visando evitar quaisquer 

alegações futuras de nulidade. Dessa forma, TORNA NULA a sentença de 

fl. 144, devendo o feito voltar ao status quo anterior à prolação da 

sentença.3 – Considerando que a primeira requerida Edilsa Lopes da Silva 

Ferreira não foi citada até a presente data, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar o endereço atualizado da ré, visando sua citação ou requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.4 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de novembro 

de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164009 Nr: 1233-46.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PENHA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:9982/MS, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9979/MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A 

MT

 Código: 164009

DECISÃO

1 – Considerando que, devidamente intimado (fl. 673), o perito nomeado 

nos autos quedou-se inerte, como certificado à fl. 697, este Juízo 

DESTITUI Reinaldo Prestes Neto do encargo para o qual fora nomeado às 

fls. 664/666-verso.

2 – Dessa feita, uma vez que não há profissional nesta comarca 

cadastrado em banco de peritos mantido pelo egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, NOMEIA-SE, em substituição, Roosevelt 

Ramsay Torres Junior, médico ortopedista, CRM/MT n. 3594, podendo ser 

localizado na Rua Seis de Outubro, n. 650, Centro, Cáceres/MT, telefone: 

(65) 3223-9344, para a realização da aludida perícia, nos termos da 

decisão de fls. 664/666-verso, como autoriza o § 5º do art. 156 do CPC.

3 – INTIME--SE o perito nomeado para apresentar proposta de honorários 

no prazo de 05 dias, seguindo-se, doravante, com o cumprimento do 

quanto determinado às fls. 664/666.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 24674 Nr: 859-16.2003.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVINO JOSÉ DA SILVA, JOANA DE OLIVEIRA 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 Código: 24674

DECISÃO

1 – A parte autora, às fls. 190/190-verso, requereu a sucessão “causa 

mortis” do polo passivo, com a indicação da herdeira Joana de Oliveira 
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Campos.

Ocorre que, na certidão de óbito de fl. 186 é possível verificar que o “de 

cujus” deixou convivente e 04 filhos, sendo dois menores de idade.

Logo, deverá a parte autora promover a indicação de todos os herdeiros 

para figurarem no polo passivo ou, havendo inventário em curso, indicar a 

inventariante.

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover 

a indicação de todos os herdeiros, com a qualificação completa, ou, na 

hipótese de tramitar inventário, indicar o inventariante, com a juntada do 

respectivo termo de nomeação, a fim de que seja promovida a sua citação, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

2 – Apresentados os herdeiros ou inventariante, com a respectiva 

qualificação, EXPEÇA-SE o necessário para promover a sua citação, como 

determinado à fl. 188.

3 – Decorrido o prazo acima, sem o cumprimento da determinação, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 77774 Nr: 4442-33.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELDEN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ODAIR CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO ALVES FILHO - 

OAB:78156/MT, MARCO ANTONIO CORBERLINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN LANZARIN - 

OAB:11381/MT

 (...)Logo, resta preclusa a denunciação da lide em questão.(...)DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES(...)Sendo assim, este Juízo 

REJEITA a preliminar alegada.(...)INDEFERE-SE a preliminar suscitada.Não 

havendo outras preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos com 

base na petição inicial e na contestação. Nesse quadro, fixam-se como 

controvertidos os seguintes pontos:(A) se a parte ré tinha conhecimento 

da irregularidade existente no veículo, que ocasionou a evicção; (B) a 

responsabilidade do réu pela indenização dos prejuízos supostamente 

sofridos pelo autor e(C) os danos sofridos pelo autor decorrentes da 

evicção.(...)DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 30 

de janeiro de 2019, às 16h30min.Considerando o lapso temporal decorrido 

desde a indicação das testemunhas (fls. 97/98 e 105/106), INTIMEM-SE as 

partes por meio de seus patronos, com fundamento no art. 357, §4º do 

CPC, para que, caso queiram, apresentem rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, com base nos pontos controvertidos, 

observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, 

sob pena de preclusão.(...)Não sendo realizada essa providência, 

presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). (...)EXPEÇA-SE 

mandado para intimação pessoal das partes, cujo depoimento pessoal fora 

requerido, com as advertências legais quanto à pena de confissão em 

caso de não comparecimento.CUMPRAM-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 26 

de novembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171402 Nr: 7341-91.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152 do CPC e art. 1.207 da CNGC promove-se a 

INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para providenciar o recolhimento da diligência 

do Oficial de Justiça. A emissão da guia é realizada através do endereço 

eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “DILIGÊNCIA” > “Emissão 

de Guia de Diligência”. Deverá a parte promover o preenchimento dos 

dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o comprovante 

de pagamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169259 Nr: 5632-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA SCHIMIDT, DANIEL AZEVEDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SATURNINO VITÓRIO DA SILVA, 

ANATTE SIQUEIRA DA SILVA, GIRLENE VITORIA DA SILVA, ALCIONE 

VITORIA DA SILVA MORO, LUCIENE VITORIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS. FINALIDADE: CITAÇÃO 

DE GIRLENE VITORIA DA SILVA, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do 

CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentar resposta, caso queiram, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. 

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Ação de Usucapião proposta por 

ROSANA SCHIMIDT e DANIEL AZEVEDO SANTOS em face de ESPÓLIO DE 

SATURNINO VITÓRIO DA SILVA, ANATTE SIQUEIRA DA SILVA, ALCIONE 

VITORIA DA SILVA MORO, LUCIENE VITORIA DA SILVA, GIRLENE 

VITORIA DA SILVA visando obter registro de Lote Urbano localizado Rua 

das Opalas, bairro Cohab Velha, com área de 460,38m², registro n. 5.501, 

Livro 3-D, folha 254, no 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de 

Cáceres/MT. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

FABIO SILVA DE OLIVEIRA, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49711 Nr: 6835-33.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARTINEZ, EVA DA SILVA, 

VALDOMIRO GATTO BELOTE, LEANDRO HENRIQUE MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:10636/MT

 Nos termos do art. 152 do CPC e art. 1.207 da CNGC promove-se a 

INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para providenciar o recolhimento da diligência 

do Oficial de Justiça. A emissão da guia é realizada através do endereço 

eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “DILIGÊNCIA” > “Emissão 

de Guia de Diligência”. Deverá a parte promover o preenchimento dos 

dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o comprovante 

de pagamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178940 Nr: 1611-65.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REINALDO MESSIAS RODRIGUES, AMÉLIA 

OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE DO PATROCINIO DE 

OLIVEIRA, MARIA IZABEL DAS GRAÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS. FINALIDADE: CITAÇÃO 

DO ESPÓLIO DE JOSÉ DO PATROCINIO DE OLIVEIRA, na forma dos artigos 

246, 256 e 257 do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queiram, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo 

requerente. ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de 

revelia (art. 257, IV, CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Ação de Usucapião 

proposta por JOSE REINALDO MESSIAS RODRIGUES AMELIA OLIVEIRA 

DE JESUS em face de E ESPÓLIO DE JOSÉ DO PATROCINIO DE OLIVEIRA 

MARIA IZABEL DAS GRAÇAS visando obter registro de Lote de terreno 

urbano situado no Loteamento Vila Nova, denominado Lote 08, Quadra A, 

com área de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados), na 

cidade de Cáceres/MT. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, FABIO SILVA DE OLIVEIRA, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142778 Nr: 613-05.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA RAMOS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152 do CPC e art. 1.207 da CNGC promove-se a 

INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para providenciar o recolhimento da diligência 

do Oficial de Justiça. A emissão da guia é realizada através do endereço 

eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “DILIGÊNCIA” > “Emissão 

de Guia de Diligência”. Deverá a parte promover o preenchimento dos 

dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o comprovante 

de pagamento.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001593-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA KARLA JORGE DE MOURA (EMBARGANTE)

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC AGR FED DE CACERES MT 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT0012336A (ADVOGADO(A))

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR SCHMIDT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYARA GUEDES MAMEDES ROCHA OAB - MT23627/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001593-22.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: LILIANA KARLA JORGE DE MOURA, ASSOCIACAO DOS 

SERVIDORES DA ESC AGR FED DE CACERES MT EMBARGADO: GASPAR 

SCHMIDT I - Relatório Trata-se de Embargos à Execução opostos por LILIA 

KARLA JORGE DE MOURA e SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DA EDICAÇÃO BÁSICA E 

PROFISSIONAL - SEÇÃO SINDICAL DE CÁCERES em face de Gaspar 

Schmid t ,  t odos  qua l i f i cados  nos  au to s .  N o s  a u t o s 

1004507-93.2017.8.11.0006, o embargado pleiteia a execução do contrato 

de honorários referente a sua atuação no processo administrativo 

23191.000095.2011-28 e nos autos judiciais 2929-19.2011.4.01.3601, 

ainda em trâmite. A embargante alega a inépcia da execução de título 

extrajudicial, pois o título é incerto, ilíquido e inexigível, bem como a 

inadequação da via eleita, como também a ilegitimidade passiva da Seção 

Sindical na pretensão executória do embargado. Recebimentos dos 

embargos e indeferimento do efeito suspensivo na decisão de id. 

12808137. Impugnação aos embargos no id. 13245534. Vieram os autos 

conclusos. II - Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da 

Constituição Federal de 1988, bem como dos arts. 371 e 354 do Código de 

Processo Civil. Analisando os presentes autos, bem como a execução de 

n°. 1004507-93.2017.8.11.0006, verifica-se que o contrato de honorários 

é certo e exigível, porém ilíquido, pois a ação judicial 

2929-19.2011.4.01.3601 encontra-se em sede de análise recursal perante 

o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Ademais, há controvérsia acerca 

da quantificação do labor proporcional prestado, necessitando desta feita 

de ação cognitiva. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE 

EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ – NULIDADE DO TÍTULO – VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA – NECESSIDADE DE JUÍZO COGNITIVO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. A execução de título extrajudicial 

exige certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo. 2. Se não há 

documento escrito a estabelecer o patamar devido a título de honorários 

advocatícios pela defesa dos interesses da executada em demanda 

pretérita e havendo controvérsia quanto ao labor proporcionalmente 

desenvolvido pelo causídico antes da destituição de seus poderes em 

outros autos, faz-se necessário juízo cognitivo incabível pela estreita via 

executiva. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)". 

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE 

HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ – NULIDADE DO 

TÍTULO – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – NECESSIDADE DE JUÍZO 

COGNITIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. A 

execução de título extrajudicial exige certeza, liquidez e exigibilidade do 

crédito exequendo. 2. Se não há documento escrito a estabelecer o 

patamar devido a título de honorários advocatícios pela defesa dos 

interesses da executada em demanda pretérita e havendo controvérsia 

quanto ao labor proporcionalmente desenvolvido pelo causídico antes da 

destituição de seus poderes em outros autos, faz-se necessário juízo 

cognitivo incabível pela estreita via executiva. (SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, 

Publicado no DJE 29/10/2018)". Da leitura do contrato de id. 9123105 

(juntados aos autos de execução), no parágrafo único da cláusula quarta, 

evidente se mostra que o recebimento da quantia devida ao embargado 

está condicionado ao final do processo, ou seja, no momento em que a 

embargante LILIANA recebesse os créditos na ação ajuizada na Justiça 

Federal, o que ainda não ocorreu. III - Dispositivo Ante o exposto, este 

Juízo JULGA PROCEDENTES os embargos opostos, reconhecendo a 

inexigibilidade e iliquidez do contrato objeto da execução de título 

extrajudicial 1004507-93.2017.8.11.0006, nos termos dos arts. 917, I, e 

920,III, ambos do CPC. Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Em sintonia com o princípio da causalidade, CONDENA-SE o 

embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários advocatícios no equivalente a 10% (dez por cento) sobre 

o proveito econômico atualizado do processo executório, conforme o art. 

85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, SUSPENDE-SE a 

exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º 

do CPC, ante o embargado ser beneficiário da gratuidade de justiça, 

conforme item 10 decisão de id. 11052210 nos autos 

1004507-93.2017.8.11.0006. Transitada em julgado, TRASLADE-SE cópia 

desta sentença e junte-a nos autos acima citados. Após, ARQUIVE-SE o 

presente feito. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 27 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004990-89.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1004990-89.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 151.866,00 ESPÉCIE: 

[PERDAS E DANOS]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA - ME Endereço: rua general 

osorio, 540, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI 

da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar a(s) 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Eu, Joel Soares 

Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 28 de novembro de 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000278-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO TEIXEIRA DA SILVA (RÉU)

ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT0007672A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DO DESPACHO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1000278-56.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 869.884,88 ESPÉCIE: 

[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, EXPROPRIAÇÃO DE BENS]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: KELCIO JUNIO 

GARCIA Endereço: RUA TIRADENTES, 485, CENTRO, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA 

JUNIOR Endereço: RUA FRANCISCO VIEIRA DE AZEVEDO, CASA 07, QD 

20, COHAB NOVA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: DIEGO 

TEIXEIRA DA SILVA Endereço: RUA DAS SIRIEMAS, 325, VILA MARIANA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a as partes integrantes desse processo, na pessoa de seu 

Advogado, para ciência acerca do despacho retro exarado (ID 16674060), 

bem como, com fito de que manifeste-se no prazo legal pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres, 28 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006621-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA LADEIA SEGATTO (REQUERENTE)

ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO COMETA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006621-68.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: KAMILLA LADEIA SEGATTO, ANDERSON OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: GRUPO COMETA Vistos etc. Cuida-se de pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada 

por KAMILLA LADEIA SEGATTO e ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA em 

face de GRUPO COMETA. Inicialmente, em relação ao pedido de justiça 

gratuita ou o seu recolhimento ao final do processo, embora a parte tenha 

informado estar momentaneamente impossibilitada de suportar os 

encargos do processo, notadamente em razão da causa de pedir, ou seja, 

por estarem dispensando gastos para a realização de seu casamento, 

não se nota em meio aos documentos encartados prova suficiente de sua 

condição de hipossuficiência. Embora a parte autora tenha colacionado 

aos autos comprovantes de seus gastos com o evento, não há qualquer 

informação em relação a condição econômica de ambos os autores. 

Deve-se considerar que o Juízo tem razões mínimas para suscitar a 

impossibilidade de deferimento da justiça gratuita, porquanto, os autores 

não apresentaram seus rendimentos, tampouco qualificaram na inicial 

suas profissões. É bem certo, no entanto, exerce carreira militar conforme 

se depreende do documento contido no id. 16718956 - Pág. 1, razão pela 

qual, aliado ao baixo valor atribuído a causa (R$1.000,00) não há 

possibilidade de se cogitar que os autores não possuam condições de 

pagar desde já as custas do processo. Assim sendo, dado o prazo exíguo 

em que a pretensão poderá perecer, já que a pretensão está ligada a 

eventos que ocorrerão no próximo dia 01/12/2018, hei por bem conceder o 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para que a parte autora melhor 

justifique seu pedido de gratuidade da justiça (apresentando documentos 
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que atestem a sua hipossuficiência econômica momentânea) ou para que 

recolham as custas iniciais do processo. Todavia, dada a circunstância de 

que os fatos demandam rápida resposta do Juízo, seja pelo deferimento 

ou indeferimento do pedido, assim como também este Juízo reputa 

adequado ao caso a tentativa de autocomposição entre as partes, nos 

termos do art. 139, V do CPC, independente do recolhimento das custas 

(mas mantida a advertência de que acaso não recolhidas a inicial será 

indeferida), desde já designar audiência de tentativa de autocomposição 

entre as partes a ser realizada na Sala de Audiências da Terceira Vara. 

Designo, portanto, a audiência para o dia 29 de Novembro de 2018 às 

15h00 horas. Ficam os autores intimados, por meio de seu Advogado, 

tanto em relação a audiência designada, quanto em relação ao prazo de 

24h para que promovam o recolhimento das custas do processo ou melhor 

justifiquem o seu pedido de justiça gratuita, ficando neste ponto advertidos 

de que a inércia resultará na extinção do processo. Expeça-se o 

necessário, independente de recolhimento das custas – o que será 

analisado posteriormente pelo Juízo - para citar e intimar a parte ré, para 

que compareça ao ato, representada por Advogado, sendo necessário 

que aqueles que compareçam ao ato em representação da empresa ré 

detenham legitimação para transigir de modo que a máquina judiciária não 

seja movimentada de maneira inócua. Anote-se no mandado que o prazo 

para apresentar a resposta só fluirá após a intimação de eventual decisão 

do Juízo na forma do art. 303, §1°, II do CPC. Por outro lado, caso 

indeferido o pedido de tutela provisória, o processo será extinto – não 

havendo então a necessidade de formação do contraditório. Cumpra-se 

com urgência. Cáceres/MT., 28 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003787-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MODAS RIO CENTRO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003787-92.2018.8.11.0006. Não consta 

no sistema o pólo ativo da ação. Providencie a habilitação e intimação. 

Providencie ainda a escrivania à habilitação do Advogado da parte 

Executada nos registros, assim como proceda a retificação do pólo 

passivo e o assunto para cumprimento de sentença - execução de 

honorários conforme deliberado no despacho de id. Num. 14567848. 

Reoportunizo a parte Exequente manifestar sobre os termos do despacho 

anterior, em dez dias. Acaso permaneça inerte, arquive-se estes autos. 

Intime-se. Caceres, 24 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005970-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACONIAS RODRIGUES DE LOURDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para o requerido. Cáceres-MT, 28 de novembro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003813-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003813-90.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCENI GARCIA RÉU: SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP Aguarde-se 

posicionamento do Tribunal de Justiça sobre o pedido apresentado no 

agravo de instrumento. Caceres, 28 de novembro de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1005131-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NOGUEIRA GALVAO (REQUERENTE)

GIZELE VIEIRA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARCELA MAC LEOUD DE ALMEIDA (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1005131-11.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 19.974,16 ESPÉCIE: 

[Adjudicação Compulsória]->ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS (52) POLO 

ATIVO: Nome: GIZELE VIEIRA GALVAO Endereço: Rua Dos Vilela, 189, 

Jardim do Trevo, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: RAPHAEL 

NOGUEIRA GALVAO Endereço: Rua Dos Vilela, 189, Jardim do Trevo, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA 

MARCELA MAC LEOUD DE ALMEIDA Endereço: Rua Coronel José Dulce, 

Casa, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu Representante 

Legal, para que manifeste-se, no prazo de 05 dias, acerca da 

correspondência devolvida e anexada aos autos. Cáceres, 28 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 185754 Nr: 5666-59.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: SERSINA SEBASTIANA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVELS/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE 

SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos, etc.

 Cuida -se de Ação de Indenização.

 Foi oportunizado as partes manifestarem quanto o interesse na produção 

de provas, ocasião em que manifestou apenas a Autora e solicitou o 

julgamento antecipado da lide.

Embora as partes não tenham requerido a produção de outras provas, 

verifico que ainda existem pontos a serem esclarecidos para julgamento 

da ação.

Assim, sendo certo que o Juiz é o destinatário das provas, sendo possível 

ao mesmo de ofício ou mediante requerimento, determinar a produção das 

provas necessárias ao julgamento do processo (art. 370/CPC).

Assim, visando colher maiores subsídios para o julgamento do feito, 

designo o dia 19 de fevereiro de 2019, às 17:00 horas, para a colheita do 

depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão.

Intime -se pessoalmente.

Ficam as partes intimadas concomitantemente para comparecimento, na 

pessoa de seus Advogados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178349 Nr: 1189-90.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO RONDON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:5.269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEANDRO LADEIA 

SEGATTO, para devolução dos autos nº 1189-90.2015.811.0006, 

Protocolo 178349, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138643 Nr: 8161-18.2011.811.0006

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, CLEBERLEY ALVES DA SILVA, BANCO 

BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL S.A, DEMILSON ALBERTONI ME, 

UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DE 

CÁC, GRÁFICA CENTRO OESTE LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO 

GROSSO-SICREDI SUDOESTE/MT, BANCO HSBC BANK BRASIL S.A, 

PAMMELA DRAZDUSKAS, JEFFERSON BORGES DA SILVA, TASCA 

UNIFORMES, CLAUDINEY PEREIRA, SIDINEI APARECIDO GIRALDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11178/MT, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, DIEGO DE 

ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:6062-E, EDUARDO THEODORO 

FABRINI - OAB:10018, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A MT, GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - OAB:6780, 

JOÉVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9.946-MT, JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, JUSCILENE VIEIRA DE 

SOUZA - OAB:7236/O, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - 

OAB:14.309 MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - 

OAB:8719/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ... Nesses termos, o plano de recuperação judicial aprovado pelos 

credores deve ser homologado. É certo que a devedora não juntou aos 

autos certidões negativas de débitos tributários conforme exige o art. 57 

da LRF. Contudo, essa exigência não pode levar, automaticamente à 

decretação da falência. ... Por essa razão, diante da relevante finalidade 

social da lei de preservação da empresa, dos empregos e da atividade 

econômica, deve-se dispensar a apresentação de certidões negativas de 

débitos fiscais para o caso em questão. ... Isto posto, com fundamento no 

art. 58 da Lei 11.101/2005, concedo a recuperação judicial para a 

empresa Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA – EPP destacando-se o seu 

cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei. Os pagamentos 

deverão ser efetuados diretamente aos credores, que poderão informar 

seus dados bancários diretamente à Recuperanda, ficando vedados, 

desde já, quaisquer depósitos nos autos. Considerando que a aprovação 

do plano de recuperação judicial implica novação os créditos anteriores ao 

pedido de recuperação judicial e obriga a empresa em recuperação e 

todos créditos a ele sujeitos, oficiem-se ao Cartório de Protesto desta 

comarca, SERASA e SPC para que providenciem a baixa dos protestos e 

anotações, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda, por 

débitos sujeitos ao plano, com a ressalva ... Nos exatos termos acordado 

entre à Recuperanda e a Caixa Econômica Federal, expeçam-se alvarás 

para liberação do depósito de fls. 1733vº. Para tanto, para a Caixa 

Econômica Federal expeça alvará no valor de R$ 306.396,48 reais. 

Expeça-se ainda alvará figurando a Recuperanda como beneficiária de 

todo rendimento disponível do depósito de fls. 1733vº realizado na 

Agência 0870, Conta nº 1500093-1 da Caixa Econômica Federal. ... Por 

conta da homologação do plano de recuperação, perde objeto os 

incidentes autuados em apensos com códigos 240457 e 212044 ... Oficie 

comunicando à Junta Comercial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 240457 Nr: 8274-25.2018.811.0006

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA, BANCO DO BRASIL 

S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, BANCO BRADESCO 

S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI SUDOESTE/MT, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13.578-A MT, ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:18927-OAB-MT, ANDRE LUIZ CAMPOS DA NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, BISNEA CRISTINA SILVA - OAB:16.28, CARLOS 

EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, DIEGO DE 

ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:6062-E, EDUARDO THEODORO 

FABRINI - OAB:10018, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:68.723, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A MT, GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - OAB:15134, 

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - OAB:6780, HUMBERTO JOSÉ 

PEIXOTO VELLOZO - OAB:109.231/RJ, JOÉVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9.946-MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A 

MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236, JUSCILENE VIEIRA DE 

SOUZA - OAB:7236/O, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8.194-A, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - OAB:OAB/MT 8194-A, RODOLFO 

CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8719/MT, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de incidente autuado para apurar supostos bloqueios indevidos 

nas contas da recuperanda.

Foi realizada assembléia geral de credores, transigindo a Recuperanda e 

os Credores que supostamente realizaram os bloqueios.

Por conta da aprovação do plano de recuperação, perdeu objeto a 

continuidade do incidente.

Isto posto, julgo extinto.

Sem custas.

Intimem-se.

Desapense-se imediatamente e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 212044 Nr: 913-88.2017.811.0006
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 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA, BANCO DO BRASIL 

S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, BANCO BRADESCO 

S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI SUDOESTE/MT, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13.578-A MT, ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:18927-OAB-MT, ANDRE LUIZ CAMPOS DA NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, BISNEA CRISTINA SILVA - OAB:16.28, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, EDUARDO 

THEODORO FABRINI - OAB:10018, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A MT, GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134, GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - OAB:6780, 

HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO VELLOZO - OAB:109.231/RJ, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, JUSCILENE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236, LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8194-A, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - 

OAB:8719/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de incidente autuado para apurar supostos bloqueios indevidos 

nas contas da recuperanda.

Foi realizada assembléia geral de credores, transigindo a Recuperanda e 

os Credores que supostamente realizaram os bloqueios.

Por conta da aprovação do plano de recuperação, perdeu objeto a 

continuidade do incidente.

Isto posto, julgo extinto.

Sem custas.

Intimem-se.

Desapense-se imediatamente e arquive-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006115-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIO GOMES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1006115-92.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 79.422,07 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, 

BANCÁRIOS, EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS]

->EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) POLO ATIVO: Nome: FABIO GOMES DE 

ARRUDA Endereço: Estancia JHF, Zona Rural, s/n, Piraputanga, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: 

desconhecido POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: 

Rua Coronel José Dulce, 234, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: FABIO GOMES DE ARRUDA Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DA EMBARGADA para responder a ação, caso 

queira, conforme despacho, petição inicial e documentos anexados ao 

processo judicial eletrônico. DESPACHO: Providencie a habilitação do 

Advogado da Embargada nos registros. Após, cite a Embargada via DJE, 

na pessoa de seu Procurador para impugnar/oferecer resposta, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, retorne 

concluso para análise do pedido de efeito suspensivo. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados a 

partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou 

ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

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

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). Cáceres/MT, 28 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006095-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARQUES ABREU XAVIER DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

GABRIEL MARQUES ABREU XAVIER DE LIMA contra ato da REITORA DA 

UNEMAT e do Presidente do Conselho do Colegiado do Curso de Medicina 

da UNEMAT, no qual impugna o indeferimento do seu pedido de 

transferência ex oficio. Segundo noticia, o genitor da impetrante, da qual é 

dependente, foi removido ex officio da Cidade de Cuiabá para Cáceres/MT 

em julho de 2018. Ocorre que o autor cursa Medicina junto à UNIC, e nos 

termos da legislação vigente, requereu a transferência de sua matrícula 

para a UNEMAT. Entretanto, a instituição de ensino indeferiu o pedido, ao 

fundamento que a lei exige que as instituições de origem e de destino 

sejam da mesma natureza (pública ou privada), não cabendo a 

transferência quando não forem congêneres. Sustenta a parte impetrante, 

contudo, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso 

Extraordinário n.º 601580, com repercussão geral, fixou o entendimento 

de que a congeneridade é dispensada quando no local de destino não 

houver instituições da mesma natureza, razão pela qual se volve perante 

este Juízo. Documentos em anexo à exordial. A liminar foi postergada para 

após as informações. Em resposta, a autoridade coatora pugnou pela 

denegação da segurança, ao fundamento de que inexiste congenereidade 

entre as instituições de ensino e que o impetrante não comprovou o 
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cumprimento do art. 119 da Resolução n.º 54/2011 CONEPE. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Versam 

os autos sobre pedido de concessão de liminar para assegurar a 

transferência do impetrante GABRIEL MARQUES ABREU XAVIER DE LIMA 

do curso de Medicina da UNIC para o da UNEMAT, ao fundamento de que 

seu genitor foi removido ex officio para esta cidade de Cáceres, onde 

inexiste faculdade de medicina privada. Reporto-me ao pedido de liminar. A 

Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7°, inc. III, que o Juiz 

ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. – grifou-se. É 

caso de deferimento da liminar pretendida. A transferência ex officio e o 

direito à matrícula na localidade de destino a que se refere a impetrante, 

independente da existência de vaga, estão previstos no art. 1.º da Lei n.º 

9.536/1997: "Art. 1º - A transferência ex officio a que se refere o 

parágrafo único do art.49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, 

em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando 

se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu 

dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou 

transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o 

município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais 

próxima desta. Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o 

interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em 

razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança." 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn 3324, declarou a 

inconstitucionalidade do dispositivo, sem redução de texto, assentando 

que a interpretação do disposto há de ser no sentido de encerrar a 

cláusula "entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino", e 

observar para a transferência a natureza privada ou pública da 

universidade de origem, viabilizando a matrícula na congênere. É se dizer 

que havia grande controvérsia a respeito do tema na hipótese de não 

existir instituição congênere que oferecesse o mesmo curso na cidade de 

destino do servidor. Em decisões recentes, este Juízo inclinou-se pela 

impossibilidade de concessão da segurança, seguindo inclusive a 

orientação do E. TJ – MT. Ocorre que em recente decisão, com efeito de 

repercussão geral no RE 601580, o Supremo Tribunal Federal fixou a 

seguinte tese: “É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese 

de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, 

se inexistir instituição congênere à de origem", nos termos do voto do 

Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio.” Assim, seguindo a 

jurisprudência vinculante da Corte Máxima, para a transferência do 

servidor público e/ou dependente deve ser observada a situação do 

estabelecimento ser congênere, com a exceção de que somente poderá 

ocorrer a transferência de instituição de ensino privada para instituição 

pública na hipótese de na cidade de destino existir apenas instituição 

pública que ofereça o mesmo curso superior. Pois bem. Na espécie, o 

genitor do impetrante foi transferido ex officio da Cidade de Cuiabá para 

esta de Cáceres (ID 16130440), bem como não há no Município de 

Cáceres universidade particular que ofereça o curso de Medicina. 

Portanto, em cognição sumária, as condições para transferência foram 

satisfeitas, de modo que é de se assegurar, ao menos por enquanto, a 

matrícula do impetrante na Universidade Pública local. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

MILITAR TRANSFERIDO EX OFFÍCIO. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO 

CONGÊNERE NA LOCALIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA UNIVERSIDADE 

PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. VEDAÇÃO. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O servidor público removido ex officio tem 

direito, em caráter excepcional, à transferência para estabelecimento 

público de ensino, quando inexistir no local de destino instituição privada 

que ofereça o mesmo curso". (REsp 724.026/SC, Min. HERMAN BENJAMIN, 

Segunda Turma, DJe 27/8/09) 2. "O agravo regimental não comporta 

inovação de teses recursais, ante a preclusão consumativa" (AgRg no 

AREsp 177.245/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda 

Turma, DJe 9/8/12). 3 . Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 

1131057/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/09/2013, DJe 24/09/2013). – grifou-se. Referente ao 

eventual descumprimento do art. 119 da Resolução n.º 54/2011, 

observa-se que a regra não se aplica ao caso, já que o “caput” do artigo 

em questão refere-se à exigência - de carga horária mínima- tão somente 

para o “processo de seleção de transferência”, ou seja, para o processo 

voluntário de transferência - e não o “ex officio”. É, aliás, o que prescreve 

o art. 117 da mesma resolução: “Art. 117. Será permitido o ingresso de 

discentes em cursos presenciais de graduação, por transferência interna 

ou externa, mediante processo de seleção, excetuando-se as 

transferências ex-offício, que constam de procedimento e legislação 

específicos.” Assim, impertinente a exigência de carga horária mínima para 

transferência “ex officio” feita pela autoridade coatora. Dessa forma, 

estando o direito em favor da parte impetrante e a urgência configurada 

pela necessidade de continuidade dos estudos, o deferimento da tutela de 

urgência é medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo que dos autos 

consta, DECIDO: (a) DEFERIR a liminar pleiteada para determinar que a 

autoridade coatora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, proceda à 

transferência do impetrante da Faculdade de Medicina da UNIC para a da 

UNEMAT, forte no art. 7.º, III da Lei n.º 12.016/2009; (b) Colha-se o 

parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009; (c) 

Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. (d) Cumpra-se. Às 

providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 164574 Nr: 1721-98.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884, 

RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Pelo exposto, e por tudo que dos autos constam, DECIDO:a)Receber a 

presente liquidação de sentença nos termos dos arts. 509, I e 510, ambos 

do CPC;b)Determinar que seja realizada perícia na pasta do servidor junto 

ao setor responsável do Estado de Mato Grosso;c)NOMEAR a Sra. MARIA 

TEREZINHA DE FARIAS (CRC/MT nº 7230/O-5), para realização da perícia 

contábil necessária à liquidação de sentença, cujo escritório profissional 

esta localizado na Rua Alfenas n.º 280, Bairro Jardim Mariana, Cuiabá/MT, 

CEP: 78.040-600, (email: terezinha@aziendaconsultoria.cnt.br) – Fone: 

(65) 99953-8793, a qual deverá intimada do encargo;d)Arbitrar os 

honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos moldes 

da disposição contida na Resolução do CNJ n.º 232/2016 que fixa os 

valores dos honorários a serem pagos ao perito, no âmbito de 1º e 2º 

graus, que será custeado pelo Estado de Mato Grosso, em razão da 

gratuidade de justiça concedida à parte autora, forte no art. 5º LXXIV da 

Constituição Federal e Súmula 232 do STJ;e)A perita nomeada cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 “caput”) ATENTANDO-SE ao que 

determina o art. 473 do CPC; f)Com o laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, forte no art. 477, §1º 

do CPC; g)Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, 

intime-se a expert para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 477, §2º do CPC;h)Após a apresentação dos laudos, 

determino que as partes sejam intimadas para, no prazo comum de 10 

(dez) dias, alegar o que julgarem conveniente, forte no parágrafo único do 

artigo 477 do CPC;i)Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 192460 Nr: 9851-43.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: MANOEL LEOPOLDO, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, Mateus Alves Araújo - OAB:0, PROCURADOR 

FEDERAL DO INSS - OAB:, WESLEY LAVOISIER DE BARROS 

NASCIMENTO - OAB:

 Vistos, etc.

Dos autos verifica-se, conforme alegado pela Executada e concordância 

da parte credora, que houve equívoco na apuração dos cálculos 
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homologados às fls. 53, na medida em que foi considerada data de citação 

indevida para elaboração dos cálculos, qual seja 22/01/2015 (fl. 47), 

quando o correto é 22/01/2016.

De fato, a certidão do Oficial de Justiça do Juízo deprecado (fl. 47), datou 

a citação em 22/01/2015. Contudo, percebe-se o presente erro material, 

pois a própria missiva foi determina em 01/12/2015, conforme fl. 42.

Portanto, os juros devem incidir a partir da citação válida, que ocorreu em 

22/01/2016.

Pelo exposto, e por tudo que dos autos constam, DECIDO:

a) Remeter o feito à Contadoria do Juízo, para que atualize os cálculos 

conforme os índices utilizados na fl. 54, considerando como data da 

citação o dia 22/01/2016;

b) Após, voltem-me conclusos;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 187256 Nr: 6477-19.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: ERIVELTON LUCIANO SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ERIVELTON 

LUCIANO SILVA MARTINS contra o ESTADO DE MATO GROSSO – MT, na 

qual há informação nos autos do pagamento da requisição (fl. 85).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

 b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 87597 Nr: 3084-96.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por NAIR PAULA DA 

SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO – MT, na qual há informação 

nos autos do pagamento da requisição (fl. 206).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

 b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154044 Nr: 1418-21.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JOACIR MAURO 

DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO – MT, na qual há 

informação nos autos do pagamento da requisição (fl. 71).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

 b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192801 Nr: 10044-58.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: ALBEMARY RIBEIRO CHAGAS, MARIBEL CHAGAS DE 

AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA - OAB:14031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14.935/MT, 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR 

NONATO DA COSTA - OAB:12985

 Antes de intimar a parte executada, com fulcro no artigo 158, inciso VI do 

CPC, considerando o teor do documento de fls. 59, em que se verifica que 

o alvará referente aos honorários advocatícios foi cancelado, intimo o 

advogado da parte requerente, Jorge Antonio da Silva Moura, para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 158436 Nr: 6173-88.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICE MARIA NERES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por GREICE MARIA 

NERES DE OLIVEIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO – MT, na qual 

há informação nos autos do pagamento da requisição (fls. 132/133).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

 b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto
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 Cod. Proc.: 192210 Nr: 9663-50.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: AIRENO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por AIRENO DE 

SOUZA SILVA contra o MUNICIPIO DE CÁCERES – MT, na qual há 

informação nos autos do pagamento da requisição (fls. 71/72).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

 b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 189529 Nr: 7955-62.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO CRISTÓVÃO DE SOUZA BISPO, JESUS VIEIRA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARCIO 

CRISTOVÃO DE SOUZA BISPO contra o MUNICIPIO DE CÁCERES – MT, na 

qual há informação nos autos do pagamento da requisição (fl. 145).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

 b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 158232 Nr: 5964-22.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVANIA BASTOS SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-M.T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por EDEVANIA 

BASTOS SANTIAGO contra o MUNICIPIO DE CÁCERES – MT, na qual há 

informação nos autos do pagamento da requisição (fls. 447/448 e 

456/457).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

 b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193454 Nr: 10430-88.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADRIANO DE MIRANDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 93 e 98 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, reconduzo os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. 

para que nelas incidam os eventuais juros e moras. Concomitantemente, 

INTIMO a Parte Exequente e seu advogado, via DJE/MT, para que no prazo 

de 05 dias manifestem quanto ao interesse na desistência das referidas 

moras e/ou juros, vez que, em caso positivo, estes seguirão conclusos 

para penhora "on line" visando o efetivo adimplemento delas.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006620-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIEL CANDIDO FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/02/2019 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004067-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004067-97.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 921,94; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RODINEI 

SEBASTIAO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 
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idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Prefacialmente, deixo de acolher a 

preliminar de conexão, argüida na contestação, tendo em vista que no 

processo 1004066.15.2016.811.0006, refere-se ao contrato 

701558561000089FI, valor R$902,21 (novecentos e dois reais e vinte e um 

centavos, portanto são contratos e valores distintos. Rejeito também a 

preliminar de falta de interesse de agir, pois a parte que se sente lesada 

tem necessidade de ir àJuízo para pleitear a tutela almejada. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, onde alega o Reclamante que não possui 

qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. 

Em contestação, de forma genérica, alega que a pretensão do Autor 

poderia ter sido solucionada de forma administrativa, se tratando de mero 

aborrecimento do Requerente. Requer a improcedência do pedido inicial. 

Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ 

EM DÉBITO COM A REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o que não fez, criando em seu 

desfavor obrigação de indenizar. Pelo contrário, a parte reclamada não 

juntou provas que comprovem o seu alegado, logo, sem não fez prova a 

seu favor. Por fim, resta devidamente comprovado que houve a inclusão 

do nome da Reclamante no Serasa sem a comprovação de que existesse 

qualquer vínculo com a empresa requerida, não fazendo a Reclamada 

qualquer prova contrária, para que eximisse de sua culpa. O art. 14 da Lei 

n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de 

natureza objetiva para estes casos: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.”. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de 

regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por 

DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte Reclamante possui 

inscrição posterior à inscrição realizada pela Reclamada em seu nome. Em 

que pese exista outra negativação, verifico que não se aplica ao caso, a 

Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação posterior a que está sendo 

discutida nestes autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversas daquele que 

nunca teve uma anotação. Nesse entendimento: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - INSCRIÇÕES POSTERIORES - 

NÃO APLICABILIDADE - DANO MORAL - QUANTUM. A existência de 

outros apontamentos não obsta a indenização, considerando que somente 

a preexistência de inscrição legítima nos cadastros de inadimplentes 

afasta a ocorrência de dano moral decorrente de negativação indevida 

(súmula n.º 385 do STJ). A existência de outras inscrições posteriores 

nos cadastros restritivos, apesar de não obstar a indenização, contribui 

para sua redução a um valor mais baixo que o usualmente arbitrado. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.065754-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, 

publicação da súmula em 28/09/2017). Subsiste, pois, o dever da 

Reclamada indenizar a parte Autora, cabendo a este Juízo fixar a 

indenização por dano moral, atendendo os princípios da razoabilidade, 

capacidade econômica da Reclamada e da exemplaridade. Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte Autora, deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense o sofrimento causado, 

mas às posses do ofensor. Sopesando tais critérios, tenho como razoável 

o valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao 

caráter reparatório, servindo ainda como punição à Reclamada. ISTO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistente o 

débito discutido nestes autos, e somente este, proibindo a reclamada de 

efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o 

limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) CONDENAR a parte 

reclamada a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 

14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da 

data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”); Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, para às devidas providências 
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cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Cáceres/MT., 11 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. 

Cáceres/MT., 11 de abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004375-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO BARONCIELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004375-36.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GIULIANO BARONCIELO Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por, GIULIANO 

BARONCIELO, requerendo, em síntese, a condenação da reclamada no 

pagamento de danos morais, tendo em vista que a Requerida inscreveu o 

seu nome no Serasa indevidamente, por dívida inexistente, referente ao 

contrato nº 2127111627, no valor de R$160,63 (centos e sessenta reais e 

sessenta e três centavos). Afirma que não reconhece a dívida em 

questão, pois não possui nenhum débito com a empresa Reclamada. Por 

essas razões, requer a declaração de inexistência de débito e a 

condenação da Requerida em danos morais. A Reclamada contesta de 

forma genérica, não trazendo aos autos documentos que corroborem 

suas alegações. Mormente, porque não trouxe aos autos contrato 

assinado pela Reclamante. Logo, o réu não trouxe prova alguma de suas 

articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 

373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Ademais, é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente, em posição altamente 

desfavorável. Assim, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo 

no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia a 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveriam PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de 

indenizar. Por fim, resta devidamente comprovado que houve a inclusão 

do nome da parte Autora no Serasa e que a dívida não existe, não 

fazendo a Reclamada qualquer prova contrária, para que eximisse de sua 

culpa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, no que concerne 

ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre 

do notório prejuízo suportado pela parte reclamante, em virtude da 

indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por 

isso, há necessidade de indenização. Entretanto, no caso em testilha, 

observo que a parte reclamante possui inscrição anterior à inscrição 

realizada pela empresa reclamada em seu nome, e até o momento não se 

tem noticia de que seja indevida, o que afasta, portanto, a ocorrência de 

dano moral indenizável no caso retratado nos autos. Portanto, a parte 

reclamante possui inscrição preexistente. Nesse sentido é a Súmula 385 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segue ementa: Súmula 385. Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Por isso, entendo que a parte 

reclamante não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima 

inscrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo o 

que se falar, portanto, em indenização por danos morais. ISTO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistente o débito discutido 

nestes autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) DETERMINAR que 

a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO 

DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, referente ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais. Com arrimo 

no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juíz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, para às devidas providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Cáceres/MT., 13 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. 

Cáceres/MT., 13 de abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003952-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROSA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 
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PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001572-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DE ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003919-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FELFILI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY DA SILVA CHAVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

14/02/2019 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002281-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA LUNZ FILGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

14/02/2019 17:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007805-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/02/2019 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010368-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DALCANALE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUCIA LEITE CAMILO (REQUERIDO)

 

Processo nº 8010368-72.2016.8.11.0006 Reclamante: JULIANO 

DALCANALE & CIA LTDA – EPP Reclamada: SANDRA LUCIA LEITE 

CAMILO Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Declaro a revelia da Reclamada, nos termos do art. 20 

da Lei nº 9.099/95, uma vez que a mesma, inobstante devidamente citada 

e intimada (id. 2774896), deixou de comparecer à Sessão de Conciliação. 
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Passo a decidir a ação, com arrimo no art. 23 da LJE. No caso vertente a 

Reclamada não apenas incorreu em revelia, mas, também, incorreu em 

confissão ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e de impugnar as 

alegações e os documentos acostados à petição inicial pelo Reclamante. 

Vale atentar que os documentos anexos à peça exordial comprovam, com 

saciedade, que o Reclamante é credor da Reclamada na importância de R$ 

2.024,05 (dois mil e vinte e quatro reais e cinco centavos). Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.024,05 

(dois mil e vinte e quatro reais e cinco centavos), o qual deverá ser 

devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido 

de juros de mora a partir da citação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010368-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DALCANALE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUCIA LEITE CAMILO (REQUERIDO)

 

Processo nº 8010368-72.2016.8.11.0006 Reclamante: JULIANO 

DALCANALE & CIA LTDA – EPP Reclamada: SANDRA LUCIA LEITE 

CAMILO Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Declaro a revelia da Reclamada, nos termos do art. 20 

da Lei nº 9.099/95, uma vez que a mesma, inobstante devidamente citada 

e intimada (id. 2774896), deixou de comparecer à Sessão de Conciliação. 

Passo a decidir a ação, com arrimo no art. 23 da LJE. No caso vertente a 

Reclamada não apenas incorreu em revelia, mas, também, incorreu em 

confissão ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e de impugnar as 

alegações e os documentos acostados à petição inicial pelo Reclamante. 

Vale atentar que os documentos anexos à peça exordial comprovam, com 

saciedade, que o Reclamante é credor da Reclamada na importância de R$ 

2.024,05 (dois mil e vinte e quatro reais e cinco centavos). Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.024,05 

(dois mil e vinte e quatro reais e cinco centavos), o qual deverá ser 

devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido 

de juros de mora a partir da citação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006628-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO CESAR DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/02/2019 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006627-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL DA SILVA GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/02/2019 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010897-28.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SANTANA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA PROCESSO n. 

8010897-28.2015.8.11.0006 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVERTON SANTANA DAS 

NEVES Endereço: Rua DA MAMBECA, 93, MARACANÃZINHO, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: Rua 

BARÃO DE MELGAÇO, 3209, - DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 AUTOS RETORNADOS DA TURMA 

RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS REQUERENDO O QUE DE DIREITO, 

SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO. CÁCERES, 28 de novembro de 

2018. Elielze M. do Amaral Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005145-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO (a) PARA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE O ID 16220160.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006597-40.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

BRENO DIAS VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006597-40.2018.8.11.0006. REQUERENTE: BRENO DIAS VITORINO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Conta da inicial que ao 

tentar realizar uma compra no crediário o Requerente foi surpreendido 

com seu nome negativado, que ao buscar saber do que se tratava, obteve 

informação de que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito, pelo banco ora Requerido, por um débito no valor de R$ 742,25 

(setecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), vencido na 

data de 16/06/2016. Relata ainda o Requerente, que desconhece o 

contrato que ensejou a negativação, razão pela requer tutela de urgência 

com a finalidade de que seu nome/CPF seja retirado do órgãos de 

proteção ao crédito. No mérito, requer seja confirmada a liminar deferida, 

sendo declarada a inexistência do débito, tendo-se como inexigível do 

Requerente a quantia de R$ 742,25 (setecentos e quarenta e dois reais e 

vinte e cinco centavos). Ocorre que, ao analisar o comprovante de 

negativação juntado aos autos, verificou-se que o “Extrato de Balcão” 

indica uma negativação por parte do Banco Bradescard S.A., referente ao 

contrato n. 5140879195000, débito no valor de R$ 1.222,32 (um mil 

duzentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos). Assim, 

considerando a divergência de valores entre a petição inicial e o extrato 

de consulta de serviços de proteção ao crédito, DETERMINO a intimação 

do Requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, esclarecendo qual o valor e contrato contra o qual insurge com a 

presente demanda, sob pena de indeferimento da inicial por falta de 

interesse de agir. Intime-se. Cumpra-se. Após, concluso. CÁCERES, 27 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011501-86.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BIGOLIN ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL LINO DE LIMA FILHO OAB - MT0018518A (ADVOGADO(A))

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROTEINAS MS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011501-86.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: BIGOLIN ROLAMENTOS E 

RETENTORES LTDA - EPP EXECUTADO: PROTEINAS MS LTDA Vistos, etc. 

Intime-se o exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos 

autos ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDA GONCALVES CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODIN DA SILVA CIRALLI OAB - MT2551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS GONCALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002128-48.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ENIVALDA GONCALVES 

CORREIA REQUERIDO: ELIAS GONCALVES PEREIRA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se no documento juntada no ID 15837983 

que durante o prazo para impugnar a contestação, o patrono da 

requerente estava de atestado médico. Assim, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias, para a requerente apresentar impugnação à contestação. 

Intime-se. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANGELO ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001264-10.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CARLOS ANGELO 

ESPINDOLA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e SERASA. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 27 de 

novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AELMISON MATUCARE CEZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001267-62.2018.8.11.0006. REQUERENTE: AELMISON MATUCARE 

CEZARI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 27 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006661-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GOMES JOVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT0019396A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 
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1006661-84.2017.8.11.0006. REQUERENTE: REGINALDO GOMES JOVIO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 27 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005197-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005197-25.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NATALINA PINTO DE 

MIRANDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC 

e SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 27 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000595-88.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GILMAR DE JESUS SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 28 

de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000847-57.2018.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO SANTANA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC 

e SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 28 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007653-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007653-45.2017.8.11.0006. REQUERENTE: UESLEY DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 28 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011091-67.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011091-67.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE DE OLIVEIRA NETO 

EXECUTADO: BANCO SAFRA S-A Vistos, etc. Intime-se o Executado, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, consoante cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o 

(a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será 

acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 

523) Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou 

sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora para apresentar cálculo 

atualizado, bem como requerer o que entender de direito. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011209-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDES MONTEIRO MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 136 de 732



Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012123-10.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DE SOUZA MAGALHAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER FAUSTINO BARBOSA OAB - MT0011566S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA PROCESSO n. 

8012123-10.2011.8.11.0006 Valor da causa: R$ 8.600,22 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

KLEBER DE SOUZA SILVA Endereço: Rua DAS AMETISTAS, 45, COHAB 

VELHA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BENEDITO DE SOUZA MAGALHAES Endereço: Rua MATO GROSSO, S/N, 

JD. PAULISTA, CURVELÂNDIA - MT - CEP: 78237-000 Intimo o/a 

Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo(a) Exequente, 

cientificando que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, 

art. 523). R$ 17.850,43 (DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA 

REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) CÁCERES, 28 de novembro de 

2018. Elielze M. do Amaral) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011197-24.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUMISLENE DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNO SA (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO MEIRA LIMA OAB - DF33949 (ADVOGADO(A))

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0010212A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO R. ALVARÁ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013119-08.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECON S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 1.000,00 (um mil reais) 

FINALIDADE: a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

débito acima mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão 

acrescidos a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante 

o disposto no art. 523 do NCPC. Despacho: “Vistos, etc. Intime-se o 

Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo exequente, 

advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, 

art. 523, §1º) Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a 

dívida ou sendo paga parcialmente, voltem-me conclusos para a ulterior 

deliberação. Às providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA, Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012364-42.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO R. ALVARÁ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006175-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERNANDO DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO R. ALVARÁ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011490-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA REGINA ALVES BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARICLEI EDUARDO CINTRA OAB - MT0010139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO R. ALVARÁ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011762-51.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NALDIMAR BENTO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO R. ALVARÁ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012645-95.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA DE SOUZA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO R. ALVARÁ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011813-62.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIVALDO DE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO R. ALVARÁ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020026-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.F. LINS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8020026-57.2015.8.11.0006. REQUERENTE: WALTER SAES REQUERIDO: 

A.F. LINS - ME Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se na 

manifestação juntada nos ID 16692842 e 16692854 que o requerido não 

poderá comparecer na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 29.11.2018 às 15h00min, em razão de estar em tratamento 

médico de quimioterapia. Assim, designa-se o dia 18 de março de 2019, às 

14h00min, para a realização de audiência de instrução. Intimem-se as 

partes acerca da solenidade, devendo as mesmas comparecerem 

acompanhadas de até 03 (três) testemunhas. Cumpra-se. CÁCERES, 28 

de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005852-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DE JESUS MAXIMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO R. ALVARÁ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004136-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO R. ALVARÁ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007323-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO R. ALVARÁ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002429-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE MORAES DE SOUZA LARA (REQUERENTE)

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS ALEXANDRE DA SILVA OAB - SC11603 (ADVOGADO(A))

NORIVAL RAULINO DA SILVA JUNIOR OAB - SC17445 (ADVOGADO(A))

 

INITMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA, BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010849-06.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

 

INITMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA, BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INITMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA, BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010992-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILCE MARIA SILVA ARAUJO CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INITMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA, BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003515-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA OAB - MT0015336A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003515-35.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GRACE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o 

recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal Única com 

as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005480-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA OAB - MT0015336A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO VITAL CHAVES OAB - SP0257874A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005480-48.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GENILDO ALVES RIBEIRO 

REQUERIDO: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A 

Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de 

novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO KLEBER BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002054-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SILVIO KLEBER BIANCHINI 

REQUERIDO: TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que o recurso inominado de ID 

15110392 está em estado de sigilo, o que impossibilita a leitura pela parte 

recorrida. Assim, procedo com a retirada de sigilo do referido documento e 

concedo o prazo de 10 (dez) dias para a parte recorrida apresentar as 

contrarrazões. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o 

recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004961-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA VILA RAMOS PEREIRA DE FARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004961-73.2017.8.11.0006. AUTOR(A): RAFAELA VILA RAMOS 

PEREIRA DE FARO RÉU: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de novembro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006560-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELSIONE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006560-13.2018.8.11.0006. REQUERENTE: WELSIONE CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, etc. Consta da inicial que 

a parte autora, segundo alega, vem sofrendo descontos em seu salário, 

por meio da conta bancária que possui no banco ora Requerida. Afirma 

que os descontos são indevidos e vem sendo realizados sem sua 

anuência, portanto, de forma ilegal. Por essa razão, volve-se ao Judiciário 

requerendo concessão de tutela para compelir o Requerido a restituir os 

valores ilegalmente retidos no valor de R$ 15.977,42 (quinze mil 

novecentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Quanto 

à tutela de urgência, é caso de indeferimento da medida. O deferimento da 

tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos 

requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla 

defesa e a igualdade entre as partes. Compulsando os autos, verifica-se a 

ausência do fumus boni iuris, pois os fatos narrados na inicial e o direito 

reclamado dependem de dilação probatória, tendo em vista a 

impossibilidade de se aferir, neste momento, a existência ou não de 

negócio jurídico firmado entre as partes. Dessa forma, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO a antecipação 

de tutela pretendida. O fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, assim como todos os 

documentos relativos ao contrato celebrado. No mais, aguarde-se a 
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realização da audiência de tentativa de conciliação já designada nos 

autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem 

o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE. CÁCERES, 27 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006565-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006565-35.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JULIO RODRIGUES MOREIRA 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos, etc. 

Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, teve seu nome 

inscrito pela ora Requerida nos órgão de proteção ao crédito, referente a 

04 (quatro) parcelas no valor de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove 

reais) cada, vencidas nas datas de 17/10/2016, 17/11/2016, 15/12/2016 e 

16/01/2017, respetivamente, débito este que o Requerente desconhece. 

Por essa razão, volve-se ao Judiciário requerendo concessão de tutela 

para que seja determinado ao SPC e SERASA que suspensão das 

restrições registradas em nome do Autor decorrentes dos débitos supra 

citados. É o necessário. Decido. Quanto à tutela de urgência, é caso de 

indeferimento da medida. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 

altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

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

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. Compulsando os autos, verifica-se a ausência de qualquer dos 

requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Dessa 

forma, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela é medida que se 

impõe. Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida. No mais, 

aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. CÁCERES, 27 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006481-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLLES ICARO TOLEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006481-34.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CHARLLES ICARO TOLEDO 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer com pedido Liminar, proposta por 

CHARLLES ICARO TOLEDO PEREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Em síntese, o Requerente alega ter participado de concurso 

público realizado pelo Requerido, regido pelo Edital n. 01/2017, o qual 

previa 07 vagas mais o cadastro de reserva, concorrendo para o cargo 

de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, polo de Cáceres, 

alcançando classificação em 10º lugar; que conforme item 12.3 o cadastro 

de reserva corresponde a 04 (quatro) classificados. O Requerente volve 

ao judiciário sustentando que dentro do prazo de vigência do concurso o 

Requerente efetuou contratação precária, mediante contrato temporário, 

em razão de vacância de vaga. Requer, pois, em sede de tutela de 

urgência, liminarmente, que seja determinado ao Requerido que 

providencie a nomeação e consequente posse do Requerente para o 

cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, para a cidade de 

Cáceres. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. A princípio, há de se receber a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; Quanto à tutela de urgência, é caso de 

indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 

altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

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

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes, o que não se verifica no caso dos autos. Ademais, é 

expressamente vedada a concessão de medida liminar contra ato da 

Fazenda Pública em Juízo de Primeiro Grau, nos termos do que dispõe o 

parágrafo 2º do art. 7º da Lei 12.016/2009 c/c com o art. 1º e parágrafo 

1º da Lei 8.437/92. Vejamos: “§ 2º, Não será concedida medida liminar que 

tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” “art. 1º - 

Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no 

procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar 

ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser 

concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação 

legal. § 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. No 

mesmo sentido segue o entendimento jurisprudencial quanto a 

impossibilidade de concessão de liminar em casos similares ao presente: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE 

AGRAVO. CONVOCAÇÃO IMEDIATA DOS SERVIDORES QUE TERIAM 

DIREITO AO ACRÉSCIMO DE HORAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. 

EXTENSÃO IMPLÍCITA DE VANTAGENS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM 

CONCESSÃO DE AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR 

PÚBLICO. ART. 7º, § 2º DA LEI Nº 12.016/09. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NEGADO SEU 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Verifica-se que o pleito do agravante 

de fato implica, implicitamente, em extensão de vantagem remuneratória, 

uma vez que a convocação dos candidatos para o acréscimo das horas 

aulas trará por conseqüência a majoração dos seus vencimentos. 2-Como 

cediço, é expressamente vedada a possibilidade de liminar que venha 

determinar a concessão de aumento ou extensão de vantagens, a teor da 

norma prevista pelo art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09, instituto respaldado 

na jurisprudência e na legislação. 3-Recurso de Agravo conhecido e não 

provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE - AGV: 2833923 PE 

0017641-36.2012.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data 

de Julgamento: 27/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 184/2012).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO 

JUÍZO A QUO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º 

DA LEI 9494/97 C/C 1º, § 1º DA LEI 8.437/92. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DO TJPI. AGRAVO PROVIDO. 1. Pela inteligência do § 1º, do art. 1º da Lei 

nº 8.473/92, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 2. 

A norma (art. 1º da Lei 9494/97 c/c 1º, § 1º da Lei 8.437/92), ao vedar a 

concessão da tutela antecipada pelo juiz de primeiro grau, tem por escopo 

preservar a competência do tribunal para apreciar, liminarmente, a 

legalidade do ato praticado pelas autoridades que gozam, em sede de 

mandado de segurança, de foro por prerrogativa. 3. Ante a incidência de 

vedação legal ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública, o provimento ao agravo de instrumento a fim de anular a 

decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-PI - AI: 00024193020148180000 PI 201400010024192, 

Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

10/06/2014, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 

16/06/2014).” Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de 
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antecipação de tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. CÁCERES, 26 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006600-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARETH MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006600-92.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA MARGARETH 

MENDONCA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Consta da 

inicial que a Requerente foi aprovada em concurso público municipal, 

regido pelo Edital n. 002/2017-PMC, de 06/04/2017, promovido pela 

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, alcançando o 6º lugar no resultado 

final, para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia, vaga destinada 

à Pessoa com Deficiência. Alega ainda a Requerente, que após ter tomado 

posse e estar a 08 meses em pleno exercício de sua atividade, lotada na 

Escola Municipal de Educação Infantil Frei Grignion, foi submetida a perícia 

médica realizada por órgão público indicado pelo Requerido. Prossegue 

relatando que pouco depois da realização da perícia, mediante 

comunicação verbal realizada pela Diretoria da Escola, tomou 

conhecimento de que a Secretaria de Educação Municipal realizara seu 

desligamento da escola e destituição do cargo de professora; que na 

mesma ocasião lhe foram passadas informações de que um Decreto seria 

publicado em Diário Oficial dos Municípios, oportunidade em que a 

Requerente tomaria conhecimento da motivação do desligamento. A 

Requerente afirma que teve sua posse anulada por meio do Decreto n. 

560 de 19 de setembro de 2018, tendo como motivo apontado o não 

preenchimento das condições impostas no item 7.15 do Edital n. 

002/2017-PMC, posto que a perícia realizada por órgão público indicado 

pelo Requerido não reconheceu sua deficiência. Com isto, recorreu ao 

judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência que seja determinada 

a suspensão, em relação a Requerente, dos efeitos jurídicos do Decreto 

Municipal n. 560 de 19 de setembro de 2018, determinação a imediata 

reintegração da Requerente no mesmo cargo do qual foi destituída, até 

julgamento da presente demanda. É o necessário. Decido. Reporta-se ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da medida. Nos termos relatados pela Requerente, 

esta foi destituída do cargo que ocupava sem lhe ser oportunizado o 

direito ao contraditório e ampla defesa, posto que teve conhecimento de 

seu desligamento da escola em que estava atuando, de forma verbal e 

sem indicação dos motivos ensejadores, tomando conhecimento destes 

somente com a publicação do decreto que anulou sua nomeação e posse. 

Assim, registra-se que houve corte de salário sem que fosse observado o 

direito ao contraditório e ampla defesa, portanto, feito de forma ilegal. E 

ainda, infere-se das informações e documentação contida nos autos, que 

a perícia realizada para auferir a deficiência da Requerente, a princípio, 

contém vícios que precisam ser sanados. Desse modo, presentes os 

requisitos autorizadores da concessão liminar da tutela de urgência e que 

a demora poderá acarretar graves prejuízos à Requerente, o deferimento 

da liminar é medida que se impõe. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche 

os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a SUSPENSÃO, em relação a Requerente, dos efeitos jurídicos 

do Decreto Municipal n. 560, de 19 de setembro de 2018, e ainda, 

DETERMINAR a imediata reintegração da Requerente no mesmo cargo do 

qual foi destituída, até julgamento da presente demanda; c) O não 

cumprimento do item anterior implicará em multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a ser revertida em favor da Requerente; d) 

Dispensada a audiência de conciliação, em razão da natureza da ação; e) 

Cite o requerido para que, caso queira, apresente contestação; f) 

Cumpra-se. CÁCERES, 28 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 184383 Nr: 4868-98.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO/CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTON DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex positis, obediente a decisão soberana do Colendo Conselho de 

Sentença deste Egrégio Tribunal Popular do Júri, hei por bem ABSOLVER o 

acusado ADALTON DA COSTA, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, 

nascido aos 19/07/1984, natural de Cáceres/MT, portador do RG nº. 

16333225, SSP/MT, filho de Adrião Sabino de Arruda e Joana Josefa da 

Costa, com endereço Rua dos Yunes, s/nº.,(1ª esquina, 2ª casa do lado 

direito), Cáceres/MT, das penas do artigo 121, §2º, inciso III, do Código 

Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 

ante a ausência de nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo 

réu e a morte da vítima.Com o trânsito em julgado determino seu imediato 

arquivamento, após as comunicações ao Instituo de Identificação, Infoseg 

e demais órgãos.Isento o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais.Dou a sentença por lida e publicada no Salão Nobre do 

Tribunal do Júri do Fórum desta Comarca de Cáceres, aos vinte e sete 

(27) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018), 

saindo as partes intimadas para efeitos recursais.Saem os presentes 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145729 Nr: 3824-49.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ FERREIRA DE AMURIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA - OAB:864

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR DA 

R. SENTENÇA: Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE da BEATRIZ FERREIRA DE AMURIM, qualificado 

nos autos, em virtude da expiração do prazo da Suspensão Condicional 

do Processo, sem revogação, com espeque no Art. 89, § 5º, da Lei 

9.099/95. Procedam-se às anotações necessárias, oficiando-se ao 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e ao TRE/MT. Após, 

arquivem-se, os autos com as anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236980 Nr: 5888-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DO CARMO RIBEIRO DA SILVA, 

EUGENIO MENEZES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 CERTIFICO que a pedido verbal da Dra.Helicia Vitti Lourenço, a audiencia 

designada para o dia 30 de novembro de 2018 as 13h45, NÃO se 

realizará, tendo em vista a convocação da magistrada na mesma data 

para participar de Curso de Capacitação no TJ/MT, sendo a referida 

audiencia redesignada para o dia 03 de dezembro de 2018 ás 13h45.

Antonio Marcos Nolasco -Gestor Judiciário
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204991 Nr: 6603-35.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS BARBOSA DA SILVA, WILLIAN 

ROBERTO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17.874 MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22.973/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar os 

defensores do acusado VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA para, no prazo 

legal, apresentar DEFESA PRÉVIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 241391 Nr: 8811-21.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER DA SILVA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc,

Diante da certidão de fl. 58, determino que seja feita a intimação pessoal 

do denunciado ALEXANDER DA SILVA LARA, para querendo constituir 

novo patrono, no prazo de 05 dias.

 No ato da intimação, o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao denunciado 

se possui condições financeiras para contratar advogado ou se deseja 

ser assistido pela Defensoria Pública.

 Após, intime-se o causídico ou dê-se nova vista dos autos à Defensoria 

Pública para apresentação de memoriais finais, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 204991 Nr: 6603-35.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS BARBOSA DA SILVA, WILLIAN 

ROBERTO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17.874 MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22.973/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229330 Nr: 776-72.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DA SILVA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Vistos, etc.

Levando-se em consideração que o decurso do prazo para cumprimento 

da missiva expedida à fl. 106, hei por bem encerrar a instrução criminal e 

determinar vista dos autos ao Parquet, depois a Defesa, para 

apresentação dos memoriais finais no prazo legal e sucessivo.

Por fim, venham-me conclusos para ulterior deliberação.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 200442 Nr: 3691-65.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:20116/O

 Ação penal cod. n. 200442

Vistos, etc.

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade de JOÃO 

SANTANA, em razão do cumprimento integral das condições da 

suspensão condicional do processo (fls. 55).

Carreando detidamente os autos, verifico que as condições da suspensão 

condicional do processo foram devidamente cumpridas pelo réu, conforme 

certidão de fl. 54.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de JOÃO SANTANA, com supedâneo no art. 89, § 5°, da Lei 

n° 9.099/95.

Cumpra-se a determinação de fl. 51, no tocante ao perdimento do valor da 

fiança e após, arquive-se com as baixas, comunicações de praxe e 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 239122 Nr: 7411-69.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERON FRANCISCO DOURADO - 

OAB:214.298, RAFAEL MASSAD DE BRITO - OAB:25.302/MT

 Vistos, etc.

 Diante da resposta à acusação apresentada pelo réu, e da possibilidade 

de aplicação do benefício previsto no art. 89 da Lei n. 9099/95, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação.

 Após, conclusos.

As providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198459 Nr: 2554-48.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, AMANDA CAROLINA SOUZA SILVA - OAB:19218/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

documento juntado às fls.116/125, no prazo legal .
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Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238514 Nr: 6991-64.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PEREIRA BASILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Denunciado(a): Josué Pereira Basilo 

Filiação: Margarida Pereira, brasileiro(a), , Endereço: Rua Marechal 

Deodoro - Residencia Construida Em Tábuas, Bairro: Centro, Cidade: 

Cáceres-MT, que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi 

encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que deverá 

arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração 

da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu 

denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 155,§4º, do inciso II do 

Código Penal, tendo como vítima: A SOCIEDADE, a denúncia foi recebida 

por este r. Juízo em 24/09/2018. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado 

JOSUÉ PEREIRA BASILO para oferecer resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a advertência do 

parágrafo segundo do art. 396-A, 396 e 396-A do Código Processual 

Penal. Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a citação e 

intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- Juiz de 

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

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

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

Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 28 de novembro de 2018. 

Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224572 Nr: 10355-78.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ARROIO BACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTEÇA

PRAZO: 90 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR o(s) réu(s) Marcio Arroio Baca, Rg: 18925928 SSP 

MT Filiação: Bernardo Alves de Deus e Marta Arroio Baca, data de 

nascimento: 18/06/1988, brasileiro(a), natural de Vila bela da ss. 

trindade-MT, convivente, serviços gerais, Endereço: Av. dos 

Bandeirantes, N. 968, Vila do Baiano, Bairro: Dner, Cidade: Cáceres-MT, 

que procurado(a)(s) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foram encontrado(a)

(s) serem intimados da r. sentença, que segue transcrito a parte final 

abaixo. DECISÃO/DESPACHO: Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) 

anos de reclusão.Agravo a pena em 08 (oito) meses, em razão da 

reincidência (art. 61, inciso I, do CP), tendo em vista a condenação 

transitada em julgado referente ao processo de nº 6492-85.2015.811.0006 

– Cód. 187278), não valorada desfavoravelmente como antecedente na 

primeira fase da dosimetria, restando a pena definitiva fixada em 04 

(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ausentes outras causas 

especiais de aumento ou diminuição.Fixo pena de multa em 20 dias-multa 

no valor de 1/30 do salário-mínimo.O regime inicial de cumprimento de pena 

será o fechado, em razão da reincidência, nos moldes do art. 33, §1º, ‘b’, 

do Código Penal.Inviável a conversão em pena restritiva de direitos, já que 

a pena supera 04 anos, o réu é reincidente e o crime foi cometido com 

violência e grave ameaça (art. 44, incisos I e II, do CP). O quantum da pena 

aplicado e a reincidência impedem a suspensão condicional da pena (art. 

77, caput, e inciso I, do CP).O réu poderá apelar em liberdade, pois nesta 

condição responde a este processo, inexistindo motivos para a alteração 

das condições estabelecidas quando de sua liberdade provisória. 

Condeno o réu no pagamento das custas, suspensa, ante o fato de que 

fora defendido pela defensoria pública, demonstrando-se sua 

hipossuficiência financeira. Não sendo encontrado o(s) réu(s), 

proceda-se a intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano 

- Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 28 de novembro 

de 2018. FRANCISCO EDSON FANAIA - GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197856 Nr: 2186-39.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE JESUS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar memoriais 

finais, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212156 Nr: 979-68.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Fernando Barbosa Silva, Cpf: 

70597365148, Rg: 20574495 SSP MT Filiação: Alcides da Silva Cruz e Ilma 

de Oliveira Barbosa Silva, data de nascimento: 15/05/1991, brasileiro(a), 

natural de Rio brilhante-MS, convivente, serviço gerais, Endereço: Rua A - 

Quadra 08 - Casa 12 - Res. Grande Paraiso, Bairro: Jardim Guanabara, 

Cidade: Cáceres-MT, que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi 

encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que deverá 

arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração 

da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu 

denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 155,§4º, do inciso II do 

Código Penal, tendo como vítima: , a denúncia foi recebida por este r. Juízo 

em 30/01/2018. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado FERNANDO 

BARBOSA SILVA para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a advertência do parágrafo segundo 

do art. 396 e 396-A do Código Processual Penal. Conste do mandado 

citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá questionar a acusada se a 

mesma possui condição financeira para constituir advogado, entretanto, 

se a resposta for negativa, então, desde já, nomeio o nobre Defensor 

Público atuante nesta comarca para apresentar resposta à acusação no 

mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, §2º, CPP).Não sendo encontrado o(s) 

réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José 

Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de 

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

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

da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 28 

de novembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223702 Nr: 9724-37.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO COSTA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 :CONDENAR, Fernando Costa Prado, nas sanções do artigo 33, caput, da 
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Lei 11.343/06.Passo a individualizar a pena.1) art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/06:Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

Penal e as especiais do artigo 42 da Lei n.° 11.343/06, tem-se que: a) a 

culpabilidade do condenado não excede o ordinário; b) o réu registra 

antecedentes que servirá para a quantificação da pena em sua segunda 

fase; c) não há elementos suficientes para a apuração de sua conduta 

social; d) quanto à personalidade do agente, sem tons dissonantes; e) o 

motivo do delito se revela comum à espécie; f) o crime foi praticado em 

circunstâncias normais, nada sendo digno de nota; g) com relação às 

consequências, não foram estas além das inerentes ao tipo penal; h) em 

razão da natureza do delito, não há se falar em comportamento da vítima; 

i) quanto à quantidade da substância apreendida em poder do réu, a tenho 

como expressiva, mas necessária a configuração do delito; e j) acerca da 

natureza da substância, tem-se esta como altamente nociva a 

saúde.Diante de tais considerações, fixa-se a pena base em 05 anos e 6 

meses de reclusão, atento a natureza da substância

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 95/2018-DF

O DOUTOR JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DESTA COMARCA DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI,

RESOLVE:

CONCEDER a servidora EVANILDA MARTINS DE ALMEIDA ALESSIO, 

Auxiliar Judiciário, matrícula nº 7159, lotada nesta Comarca de 

Diamantino-MT, 03 (três) meses de licença-prêmio, referente ao 

quinquênio de 03/11/2013 a 03/11/2018, nos termos da Lei Complementar 

nº 04 de 15-10-90, do Estatuto dos Servidores Públicos.

 Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Tribunal 

de Justiça.

 Diamantino-MT, 28 de novembro de 2018.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108936 Nr: 2046-08.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Murilo Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saga Pantanal Hyundai, Hyundai Motor Brasil 

Montadora de Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Peterson de Camargo - 

OAB:18102/O MT, Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT, Persio 

Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Diego Sabatello Cozze - OAB:525.802SP, Fernando 

Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A, Selma Fernandes da 

Cunha - OAB:OAB/MT 15.600, Tatyana Botelho André - OAB:170.219

 Vistos etc.

Defiro o pedido da prova pericial de fls. 183/184.

Nomeio como perita do Juízo a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E 

PERÍCIAS LTDA, podendo ser localizada na Rua Rubens de Mendonça, nº 

1856, Sala 408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá/MT, telefone 

( 6 5 )  3 0 5 2 - 7 6 3 6 ,  e - m a i l  c o n t a t o @ r e a l b r a s i l . c o m . b r  e 

cuiaba@realbrasilconsultoria.com, independentemente de compromisso 

(NCPC, art. 466).

 Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem 

ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, 

incisos I e II).

Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial para cumprir o 

determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, 

intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 

95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam prosseguir.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir da data 

da realização da perícia.

Com as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, 

art. 477, § 1º).

Com a entrega do laudo pericial, voltem os autos conclusos para 

designação de audiência e oitiva da testemunha arrolada, às fls. 105.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108936 Nr: 2046-08.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Murilo Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saga Pantanal Hyundai, Hyundai Motor Brasil 

Montadora de Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Peterson de Camargo - 

OAB:18102/O MT, Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT, Persio 

Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Diego Sabatello Cozze - OAB:525.802SP, Fernando 

Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A, Selma Fernandes da 

Cunha - OAB:OAB/MT 15.600, Tatyana Botelho André - OAB:170.219

 empecilho legal para o postulante ao direito da assistência judiciária seja 

defendido por advogado particular e, de igual forma, verificação do alto 

valor econômico da demanda. O que a lei quis, determinou, sobre o que 

não quis, guardou silêncio.4. Compete ao impugnante instruir o incidente 

de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes 

de que o impugnado tem condições de arcar com os custos do processo 

sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, 

correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de fato e de 

direito, defere o pedido”. (Ap 135228/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, 

Publicado no DJE 06/02/2018)Portanto, indefiro o pedido de revogação dos 

benefícios da justiça gratuita.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87901 Nr: 163-31.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nestor Felipe Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isabel de Arruda Magalhães, Sebastiana das 

Graças Soares Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663

 Vistos etc.

Certifique a Gestora se decorreu o prazo da parte requerida Sebastiana 

das Graças Soares Cunha para apresentação de contestação.

Após, voltem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4718 Nr: 528-23.1992.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Rodrigues Alonso, Waldir Sversutti, João Lourenço 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Horácio Capeletto, Edna Justina 

Capeletto, Ismael Braz Capeletto, Claudete Mussiato Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Athena Campos Duarte Antelo 

Silva - OAB:17.802 OAB/MT, Bruno Thiago de Abreu Balata - 

OAB:12.434-E, Danielle Moutinho da Costa Ticianelli - OAB:8025, Eli 

dos Santos Salgado - OAB:11232, João Lourenço dos Santos - 

OAB:1059, Raquel Correa Bezerra - OAB:8670/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo a parte Autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8998 Nr: 1530-81.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veronica Dalla Nora de Brum

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

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

81,04 (oitenta e um reais e quatro centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas . Este valor deverá ser de recolhido 

separadamente, sendo : R$ (?) (valor por extenso), para recolhimento da 

guia de custas e R$ (valor por extenso), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Diamantino aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. Advertência: Fica 

advertido de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas Processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à Dívida 

Ativa ou Protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110052 Nr: 2626-38.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio José dos Santos.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magda Cristina Visnadi Galleti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): Magda Cristina V. Galleti

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2251 Nr: 525-63.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliseu Batista Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): OLISEU BATISTA FERREIRA

Localidade: NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência:AVALIAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102861 Nr: 2893-44.2015.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Rossi, Aladia Silveira Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arrossensal Agropecuária e Industrial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karolaine F.F.Peron - 

OAB:OAB/MT 10.101, Andrea Pinto Biancardini - OAB:OAB/MT 5.009, 

Bruna Elisa Peron - OAB:OAB/MT 14604, Otacílio Peron - 

OAB:3.684-A

 Intimo às partes para manifestar acerca do Laudo Pericial de fls. 383/527, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4013 Nr: 299-87.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Alves Bezerra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Bezerra Pache - 

OAB:2.280/MT, Nilo Alves Bezerra - OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Intimo o Credor para manifestar acerca do comprovante de pagamento do 

saldo remanescente de fls. 557vº, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100820 Nr: 1829-96.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley de Oliveira

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte exequente para comprovar nos autos, no prazo 

de 05(cinco) dias, a distribuição da carta precatória de citação expedida 

para a Comarca de Adamantina -SP, encaminhada via Correio com aviso 

de recebimento em: 08/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4111 Nr: 225-67.1996.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alonso Cavalcante Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio Siqueira - 

OAB:9259/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Magalhães Gonçalves - 

OAB:8271/SC, Orlando Gonçalves - OAB:6017-A

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls. 296, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

CERTIDÃO DE FLS. 296.

"Certifico que DECORREU O PRAZO para que o executado intimado pelo 

DJE nº 10363, publicado no dia 23/10/2018, apresentasse impugnação a 

penhora de fls. 294."

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87835 Nr: 96-66.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson Almeida Peixoto, A.Tanssini Advogados 

Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.997 SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299.951 

OAB/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

618,83 (seiscentos e dezoito reais e oitenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas (567/568). Este valor 

deverá ser de recolhido separadamente, sendo : R$ 413,40 (quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 205,43 (duzentos e cinco reais e quarenta e três centavos ), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Diamantino aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Advertência: Fica advertido de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas Processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à Dívida Ativa ou Protesto 

Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28837 Nr: 267-67.2006.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Riediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Deere Brasil S/A, Áster Máquinas e 

Soluções Integradas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Decio José Tessaro - 

OAB:3162/O, Luciano Benetti Timm - OAB:170.628-A, Paula 

Abi-Chahine Yunes Perim - OAB:OAB/SP 273.374, Rafael Bicca 

Machado - OAB:44.096

 Intimo o patrono da parte requerida, para recolher junto a este Juizo as 

taxas Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca 

de TANGARÁ DA SERRA/MT, com a finalidade de INQUIRIÇÃO DA 

TESTEMUNHA: MARCELO VACCARI GARCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35112 Nr: 3347-05.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Combustiveis e Lubrificantes R F 

Ltda, Joaquim Casetta Ferreira, Flávia Cristina Borges Casetta, Roberto 

Casetta Ferreira, Izabel Cristina Gaino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:, Maria Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo o parte Credora para retirar a Certidão Comprobatória de Dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90000 Nr: 2331-06.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weisul Agrícola Ltda, Schneider Advogados 

Associados S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oryza Brasil Agro Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Intimo o parte Credora para retirar a Certidão Comprobatória de Dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92202 Nr: 698-23.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmg Ltda ME, Nilton Rogerio Muriana

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte exequente para comprovar nos autos, no prazo 

de 05(cinco) dias, a distribuição da carta precatória de citação expedida 

para a Comarca de Maringá-PR, encaminhada via Correio com aviso de 

recebimento em: 23/10/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91022 Nr: 3227-49.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.997 SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299.951 

OAB/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

386,66 (trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas (124/126). Este 

valor deverá ser de recolhido separadamente, sendo : R$ 193,33(cento e 

noventa e três reais e trinta e três centavos ), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 193,33 (cento e noventa e três reais e trinta e três 

centavos ), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Diamantino aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Advertência: Fica advertido de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas Processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à Dívida Ativa ou Protesto 

Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86631 Nr: 2232-70.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria de Artefatos de Cimento JP Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Gerlach SS Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Covolan - OAB:46731, 

Maik Müller Cesar - OAB:RS 43.123, Nilson de Moura Branda - 

OAB:8586
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 Intimo o patrono da parte exequente para comprovar nos autos, no prazo 

de 05(cinco) dias, a distribuição da carta precatória de avaliação expedida 

para a Comarca de Carazinho-RS, retirada para cumprimento em: 

02/04/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100436 Nr: 1673-11.2015.811.0005

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Almeida Gil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito dos Médicos, outros 

profissionais da saúde e empresários de Mato Grosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:4677/MT, Mikael Aguirre Cavalcanti - 

OAB:9247, Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7042/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas (59/62). Este valor 

deverá ser de recolhido separadamente, sendo : R$ 413.40(quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos ), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos ), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Diamantino aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Advertência: Fica advertido de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas Processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à Dívida Ativa ou Protesto 

Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87779 Nr: 33-41.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dioney Vitorassi, Alirio Vitorassi, Maria Bernadete 

Paganotto Vitorassi, Espólio de Quintino Vitorassi, Celito Liliano Bernardi, 

Edesia Boaroli Vitorassi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Katia 

Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Intimo o Credor para manifestar acerca do Ofício nº 2446/2018 de fls. 

216/217, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42230 Nr: 3015-67.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Benedito da Silva, Elizio Lemes de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobras Imp. Exportação e Dist. De Móveis e 

Eletrodomésticos - Loja City Lar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421/MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065/A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.379,12 (Um mil trezentos setenta e nove reais e doze centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas (224/226). Este valor 

deverá ser de recolhido separadamente, sendo : R$ 689.56 (seiscentos e 

oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos ), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 689,56 (seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta 

e seis centavos ), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Diamantino aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Advertência: Fica advertido de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas Processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à Dívida Ativa ou Protesto 

Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130706 Nr: 3122-96.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Toyota do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Lopes da Silva Neto, TIM Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:MT 14.176-A, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Luis Carlos Lourenço - OAB:16.780 BA, Miguel Viana 

Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana Reginato Mendes - 

OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 Nos termos da decisão de fls. 86/89, CITO e intimo a parte Embargada – 

Ação de Embargos de Terceiro (nos termos dos artigos 674 e seguintes 

do CPC), bem como a intimo acerca da referida decisão que deferiu o 

pedido liminar e designou audiência de conciliação, a seguir transcrita 

resumidamente: “Vistos etc. (...)Relata o autor que é senhor e possuidor 

do veículo marca Toyota Etios XLS Sedan, placa GBV6670, chassi 

9BRB29BTXG2093843, objeto de constrição judicial na demanda executiva 

em apenso.(...)DECIDO.(.....) No caso, o embargante comprova ser 

proprietário do veículo marca Toyota Etios XLS Sedan, placa GBV6670, 

chassi 9BRB29BTXG2093843. (...)Ante o exposto, DEFIRO o pedido para a 

exclusão da restrição de circulação sobre o bem litigioso objeto dos 

embargos. Certifique-se nos autos principais. Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 15:30 

horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização 

do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 

demandada deverá sair da audiência para querendo, e no prazo legal, 

apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se transcorrido 

‘in albis’ o prazo, certifique-se. (...) Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31046 Nr: 1866-41.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger, Romélio Riediger, Renato 

Riediger, Marli Carris Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A
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 Vistos etc.

Em postulado de fls. 200/204, a parte executada Vilmar Riediger requer 

que seja decretada a impenhorabilidade do imóvel urbano matriculado sob 

o n°. 28.263 no CRI de Diamantino, sob a alegação de que se trata de bem 

de família, bem como requer que seja procedida a penhora sobre a 

totalidade do imóvel matriculado sob o n°. 35.236 do CRI de Diamantino.

Pois bem.

No que tange ao pedido de impenhorabilidade do bem de família, insta 

ressaltar que a parte executada Vilmar Riediger não comprovou que o 

imóvel de matrícula n°. 28.263 se trata de bem que sua familia reside.

Frisa-se que o ônus da prova incumbia a parte executada, quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor, 

conforme preconizado no artigo 373 do NCPC, o que não foi feito.

Em relação ao pedido para que seja procedida a penhora sobre a 

totalidade do imóvel matriculado sob o n°. 35.236, ressalta-se que o pleito, 

também, não deve prosperar, tendo em vista que a parte exequente terá 

prejuízo, uma vez que, se penhorado 75 % do montante do referido imóvel 

haverá que ocorrer, após a penhora, a necessidade da realização de 

outros atos processuais, tais como avaliação, o que impediria a realização 

do leilão em relação a totalidade do referido imóvel urbano.

Dessa forma, indefiro o pedido de fls. 200/204 e mantenho o leilão 

referente aos imóveis de matrícula n°. 28.263 e n°. 35.236.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111475 Nr: 3442-20.2016.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisnete Cristina da Silva Ormond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcinei Buccieri, Marlon Fernandes Buccieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO da requerente.Revogo a liminar 

deferida, às fls. 88/90.Isento de custas e despesas processuais, por ser 

beneficiário de Justiça Gratuita.CONDENO, ainda, a parte requerente ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da 

causa, na forma do art. 85 e ss. do NCPC, contudo, suspensa exigibilidade 

nos moldes do art. 98, § 3° do NCPC.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91254 Nr: 3414-57.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildo Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Arcanjo Dama Filho - OAB:OAB/GO 

21.593-A, Silvana Farinha Archanjo - OAB:4.398-E - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Localidade: Bairro Centro

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4719 Nr: 397-48.1992.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lourenço dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Capeletto Neto, Izaura Cavalheri 

Capeletto, Antonio Deraldo Capeletto, Aparecida Borim Capeletto, 

Sebastião Horácio Capeletto, Edna Justina Capeletto, Ismael Braz 

Capeletto, Claudete Mussiato Capeletto, Juvenal Capeletto, Mariluci Tafelli 

Capeletto, Délio Alves da Silva, Maria Dalva Capeleto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Lourenço dos Santos - 

OAB:1059, Raquel Correa Bezerra - OAB:8670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo a parte Credora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91166 Nr: 3355-69.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fidis S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clemar Celso Giacobbo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski Machado - 

OAB:25276, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - OAB:53.612 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

6.873,38 (seis mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos 

), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 221/227. Este 

valor deverá ser de recolhido separadamente, sendo : R$ 3.436,69(três mil 

quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$3.436,69 (três mil quatrocentos e trinta 

e seis reais e sessenta e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Diamantino aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. Advertência: Fica 

advertido de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas Processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à Dívida 

Ativa ou Protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000357-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA OAB - MT21995/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000357-38.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA RÉU: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Rescisão Contratual c/c Danos Morais, Materiais e Tutela Antecipada 

ajuizada por Márcia Andrea de Oliveira em face de CVC Brasil Operadora 

e Agência de Viagens, todos devidamente qualificados nos autos. Relata 

que escolheu as praias de Cancun para celebrar a sua cerimonia de 

casamento, e em seguida, comemorar a celebração da união de quase 10 

anos de convivência com uma festa na boate Coco Bongo. Afirma que 

quando resolveu oficializar a união com seu companheiro, já possuíam em 

mente o roteiro do casamento, informando que planejaram as referidas 

bodas por mais de 1 ano. Assevera que agendou o seu casamento para a 
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data de 26/08/2017, onde a cerimonia seria realizada no hotel Sandos 

Cancun e as festividades na boate Coco Bongo. Informa que comprou 

junto a requerida o pacote de viagens com os ingressos para o casal, e os 

demais convidados também adquiriram os ingressos que lhe garantiriam 

entrar no melhor camarote que a Coco Bongo dispõe, com tudo incluso. 

Aduz que o custo médio ficou entre 140 a 150 dólares, aproximadamente, 

R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) por ingresso. Relata que realizou 

um contrato para aquisição de 4 ingressos, concordando em pagar 8 

parcelas de R$ 325,33 (trezentos e vinte e cinco reais e trinta e três 

centavos), com um custo por ingresso no montante de R$ 650,66 

(seiscentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos). Alega que o 

contrato foi assinado no dia 27/05/2017, sendo informado que o dia que 

seria utilizado os ingressos era na data de 26/08/2017, data do 

casamento. Afirma que na data do casamento, após a cerimônia, por volta 

das 22:00 horas, ela, seu companheiro e convidados se dirigiram para a 

boate, contudo, tiveram o voucher negado, sendo informado pelo 

funcionário que não conseguiu localizar a confirmação do agendamento, 

embora constasse no sistema a aquisição dos ingressos. Ressalta que 

embora tenha impresso o voucher e também tenha levado os documentos 

identificadores e boletos pagos, não conseguiu adentrar na boate. Aduz 

que o funcionário ligou em dois números fornecidos por ela para que 

resolvessem o impasse, contudo, somente em um deles atendeu e, ainda 

assim, não resolveram o problema. Informa que ela e seus convidados não 

conseguiram adentrar na boate, e sem ter alternativa, sentaram em um bar 

e aguardaram por 1 hora a resolução do impasse, mas, mesmo assim, não 

obtiveram êxito. Por fim, sem conseguir adentrar na boate, informa que 

com tristeza e angustia retornou ao hotel. Requereu, liminarmente, a 

suspensão da cobrança das parcelas vincendas, sobrestando a 

inexigibilidade até a resolução do problema, bem como o impedimento de 

realizar protestos em seu nome. Pugnou pela procedência da ação para 

efetivar o cancelamento definitivamente do contrato vigente, declarando 

inexistente todos os débitos advindos do referido contrato, bem como 

pugnou que sejam devolvidos todos os valores pagos e demonstrados por 

ela, no importe de R$ 975,99 (novecentos e setenta e cinco reais e 

noventa e nove centavos). Por fim, requereu a condenação da parte 

requerida em danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Instruiu a inicial com documentos. Foi deferida a liminar e determinada a 

suspensão de cobrança das parcelas vincendas, até a resolução final do 

processo, bem como a abstenção de realizar protestos (id. 12657916). A 

parte requerida apresentou contestação (id. 13413112). A autora 

apresentou impugnação a contestação (id. 13501606). A parte requerida 

juntou petição informando que a obrigação de fazer foi cumprida, juntando 

telas de sistema (id. 14655247). A autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (id. 16192238). Os autos vieram-me conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da Preliminar de Ilegitimidade 

Passiva A parte requerida alega que não é possível imputar a ela, na sua 

condição de agência de turismo, responsabilidade pelos serviços 

turísticos prestados pela companhia aérea. De imediato, verifica-se que a 

fundamentação da preliminar de ilegitimidade passiva não condiz com os 

fatos narrados na inicial, verificando, assim, que sua preliminar é genérica, 

fazendo menção a fatos diversos, os quais não constam nos autos. 

Verifica-se que não se trata de serviços prestado por companhia aérea, 

mas sim por ingressos comprados pela requerente diretamente da 

requerida, o que leva a requerida a assumir a legitimidade passiva na 

ação. Desta forma, refuto a preliminar de ilegitimidade passiva de CVC 

Brasil Operadora e Agência de Viagens. Inicialmente, cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso I do art. 355 do NCPC. Ressalta-se que foi invertido o 

ônus da prova em favor da parte autora (id. 12657916). Destaca-se que a 

responsabilidade civil objetiva por falha na prestação dos serviços 

encontra-se prevista no Código de Defesa do Consumidor, se tratando de 

hipótese em que não é necessária a existência de culpa para que se 

configure o dever de indenizar. Nesse sentido, vejamos o que o art. 14 do 

CDC prevê: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. Essa modalidade de 

responsabilidade civil é prevista quando existente relação de consumo, na 

qual as partes ostentam a condição de fornecedor e consumidor, 

prevendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Segue 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NÃO ENTREGA 

DOS PRODUTOSADQUIRIDOS E QUITADOS NO PRAZO CONTRATADO - 

DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - MANTER VALOR 

ARBITRADO. - A relação jurídica existente entre as partes litigantes é 

tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor à lide. Assim, a responsabilidade é objetiva, prevista no art. 14 

do CDC. - Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada 

na não entrega dos produtos adquiridos pelo consumidor, a fornecedora 

deve responder pelos danos experimentados pelo autor, considerando a 

assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção 

de sua responsabilidade no que diz respeito à entrega do produto. - Os 

fatos narrados na inicial não constituem mero aborrecimento ou dissabor 

do dia a dia. Ao contrário, os fatos relatados configuram um grave 

desrespeito para com o consumidor que, repita-se, ficou meses impedido 

de premiar os seus clientes com as mercadorias compradas na empresa 

ré, causando-lhe frustrações e angústia diante da espera da entrega dos 

produtos. - O valor da indenização deve ser fixado com prudência, 

segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, 

servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta 

ilícita”. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10079100140478001 MG (TJ-MG) - 

Data de publicação: 07/03/2014). Consta dos autos que a parte requerida, 

em sua contestação, alega que o pacote de viagens tinha como destino 

Orlando, incluído transporte aéreo, hospedagem e ingressos para o circo. 

Assevera, ainda, que um dos autores necessitou atendimento médico e 

necessitou de repouso por isso não compareceu ao espetáculo, bem 

como foi informada que para remarcar o circo deveria apresentar atestado 

médico a requerida, e não apresentou. Pois bem. Primeiramente, 

ressalta-se que não se trata de pacote de viagem para Orlando e não 

foram comprados ingressos para circo, e sim viagem com destino a 

Cancun e ingressos comprados para a boate Coco Bongo. Por outro lado, 

“alega que um dos autores”, contudo, só existe uma autora nos autos, 

necessitou de atendimento médico e por isso não compareceu ao 

espetáculo, pugnando pela remarcação, mas não apresentou atestado 

médico. Frisa-se que sequer foram colacionados aos autos documentos 

que demonstrassem que a requerente precisou de atendimento médico na 

data do casamento, ou seja, verifica-se que a requerida, ao apresentar 

contestação genérica, se defendeu de fatos estranhos a estes autos. 

Ademais, certifica-se que a autora compareceu ao casamento na mesma 

data, juntando fotos do mesmo no id. 12581645, por isso se torna meio 

confusa a alegação de que a requerente não conseguiu comparecer ao 

espetáculo, por necessitar de repouso e atendimento médico. Assim, 

verifica-se que a contestação da parte requerida é genérica e sequer está 

mencionando sobre o destino da viagem da autora e as contratações 

feitas pela mesma. Desta forma, diante a ineficácia do serviço prestado 

pela requerida, o contrato merece ser rescindido, consequentemente, 

inexistentes se tornam os débitos advindos do mesmo. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – SERVIÇO NÃO INSTALADO PELA EMPRESA DE TELEFONIA – 

PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – RESTITUIÇÃO NA 

FORMA SIMPLES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS 

DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de relação consumerista, regida 

pelo Código de Defesa do Consumidor, de onde se extrai que a 

responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), 

a empresa de telefonia e internet responde pela reparação dos danos 

causados aos consumidores, pessoas físicas ou jurídicas, por defeitos 

relativos aos serviços que lhes presta, independentemente da existência 

de culpa. 2. Não tendo a ré se desincumbido do seu ônus probatório, 

deixando de comprovar a efetiva instalação e prestação dos serviços à 

consumidora e sequer apresentando cópia do contrato celebrado ou a 

gravação telefônica relativa à contratação realizada por meio de contato 

telefônico, reputa-se irregular a cobrança efetuada. (...).(Ap 12117/2018, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018). Dos Danos 
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Materiais A autora requer que seja ressarcida dos valores pagos, no 

importe de R$ 975,99 (novecentos e setenta e cinco reais e noventa e 

nove centavos) referente ao pagamento de três parcelas a requerida. 

Ressalta-se que danos materiais são aqueles que atingem diretamente o 

patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, podendo os mesmos serem 

subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) e 

lucros cessantes (o que deixou de se lucrar). Destaca-se que o dano 

material é devido quando o agente, por ato ilícito, causar dano a outro. No 

presente caso, restou demonstrado que a autora efetuou o pagamento 

referente a 3 parcelas dos ingressos, contudo, com a má prestação do 

serviço, não conseguiu entrar na boate na data de seu casamento. 

Verifica-se que foram colacionados aos autos os comprovantes de 

pagamentos das 3 parcelas, conforme id. 12580451/12580459 e 

12580635. Portanto, é devida a restituição dos valores pagos a título de 

danos materiais. Dos Danos Morais Na hipótese, são devidos danos 

morais, já que esses se caracterizam em razão do “sofrimento 

experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por 

outrem, direta ou indiretamente derivado de ato lícito – (RT, 683/46)”. 

(TJMT. A. Cív. 49515/2007. Rel. Dra. Maria Aparecida Ribeiro, 4ª C. Cív. 

Julg. 26/11/2007). Vejamos o que dispõe o art. 186 do CC. Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. In casu, resta devidamente demonstrado o dano moral 

sofrido pela autora em decorrência do ilícito que fora causado pela 

requerida, que teve negado o direito de participar das festividades do seu 

casamento da forma contratada e esperada. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TIME SHARING. 

PACOTE TURÍSTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO. 

DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. A prova é uma faculdade atribuída 

às partes, para que demonstrem ao juízo os fatos alegados. Na hipótese, 

não logrou a parte ré demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito dos demandantes, em desatenção ao art. 373, II, do CPC/2015. 

Nessa esteira, a prova dos autos apontou para a existência de falha na 

prestação de serviço, a ensejar, inclusive, a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. No caso concreto, contudo, 

os autores não lograram êxito em comprovar o exercício do direito de 

arrependimento, previsto no art. 49 do CDC, mesmo quando do retorno à 

própria residência, razão pela qual não há falar em rescisão do contrato 

de Time Sharing. Estando-se diante de relação contratual, o dies a quo de 

incidência dos juros de mora dá-se com base no art. 405 do Código Civil, 

nos termos do qual: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. 

Ante o resultado do julgamento, devem ser mantidos os honorários 

sucumbenciais fixados em primeira instância Apelação cível parcialmente 

provida. Unânime. (Apelação Cível Nº 70078601267, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado 

em 31/10/2018) Portanto, demonstrados os requisitos ensejadores, devida 

se faz a condenação dos requeridos aos danos morais. Desta forma, 

visando a compensação do sofrimento experimentado, estabeleço, a título 

de danos morais, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor da 

autora. Das Perdas e Danos A parte requerente afirma que a requerida 

deu causa a quebra de contrato, e que no mesmo existe cláusula de multa 

em caso de rescisão. Afirma que a cláusula penal atua como coerção 

para compelir o contratante a cumprir a obrigação e que a mesma deve 

alcançar ambas as partes. Pois bem. No contrato colacionado no id. 

12580802, verifica-se a existência da Cláusula 4.1, a qual estabelece a 

imposição de multa em caso de rescisão do contrato, todavia, a penalidade 

alcança somente a contratante, ou seja, a parte autora. Frisa-se que o 

contrato foi devidamente assinado pelas partes, sendo aceita a referida 

cláusula quando da assinatura. Assim, não restaram comprovadas as 

perdas e danos para que pudesse ocorrer a sua reparação. É consabido 

que "As perdas e danos, bem como eventuais lucros cessantes devem 

ser cabalmente comprovados para que haja sua reparação. No caso, não 

se observam tais ocorrências.” (TJSC, Apelação Cível, de Campos Novos. 

Relator: Des. Jairo Fernandes Gonçalves, em 19.09.2011.) Desta forma, 

impossível a condenação da requerida em perdas e danos. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte 

demandante, razão porque: a) DETERMINO a rescisão do contrato e 

declaro inexistente todos os débitos advindos do mesmo. b) CONDENO a 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 975,99 (novecentos e setenta e 

cinco reais e noventa e nove centavos), a título de indenização por danos 

materiais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. c) CONDENO a 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para 

a parte autora, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, 

juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá 

ser feita a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da 

prolação da sentença. CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% 

sobre o valor da condenação, a ser devidamente atualizado, na forma do 

§ 2º do art. 85 do NCPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino, 27 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001413-43.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMIRO FERREIRA CASTRO (REQUERENTE)

LENIR ROSA DE AQUINO CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO DE AQUINO CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001413-43.2017.8.11.0005. REQUERENTE: 

JOSIMIRO FERREIRA CASTRO, LENIR ROSA DE AQUINO CASTRO 

REQUERIDO: EVANDRO DE AQUINO CASTRO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Vistos, etc. Trata-se de arrolamento sumário. I – DO RECEBIMENTO DA 

INICIAL e DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos 

da Lei 1.060/50, diante do patrimônio a ser inventariado. Recebo o pedido 

inicial eis que preenche os requisitos dos art. 319 e 660 do CPC. II – DA 

NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE Nomeio como inventariante a Sra. LENIR 

ROSA DE AQUINO CASTRO, independentemente de compromisso. III – 

TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de evidência 

nos autos, tendo em vista que o autor não instruiu a inicial com prova 

documental suficiente do direito e do fato alegado. IV – VALOR DA 

CAUSA Com fulcro no art. 292, § 3º do NCPC, corrijo de ofício o valor da 

causa, que passará a ser de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

conforme avaliação do bem trazida na exordial. Determino à Secretaria 

que promova a devida retificação no sistema PJe. V – DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS Intime-se a inventariante para que traga aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, os seguintes documentos: a) certidão de inexistência de 

testamento deixado pela autora da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços Compartilhados, b) certidão negativa fiscal do 

Município de Diamantino em nome do de cujus. Após, dê-se ciência às 

Fazendas Públicas, para manifestação no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Intime-se e Cumpra-se. Diamantino/MT, 21 de novembro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125097 Nr: 873-75.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ruela dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 INTIMAÇÃO do advogado do Denunciado, para querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de fls. 182/188.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127377 Nr: 1812-55.2018.811.0005
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Junior de Souza Laudelino, Genivaldo 

Sebastião de Arruda Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618, Defensoria Pública - Unidade de 

Diamantino - OAB:

 INTIMAÇÃO do advogado do Denunciado, para querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de fls. 176/178.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124336 Nr: 544-63.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Lima de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BASSO - OAB:21542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado LUIZ HENRIQUE 

LIMA DE ALMEIDA pela prática dos crimes descritos artigos 213, caput, 

c/c artigo 14, inciso II e artigo 157, caput, do Código Penal, na forma do 

artigo 69, todos do Código Penal. 3.1. Do crime de estupro (...) Desta feita, 

torno a pena concreta e definitiva em desfavor de LUIZ HENRIQUE LIMA 

DE ALMEIDA, no patamar de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) 

dias de reclusão. 3.2. Do crime de roubo (...) Desta feita, torno a pena 

concreta e definitiva em desfavor de LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA, 

no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias 

multa. 3.3.Do concurso material Tendo em vista que o denunciado LUIZ 

HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA praticou os delitos capitulados nos artigos 

213, caput, c/c artigo 14, inciso II e artigo 157, caput, do Código Penal, na 

forma do artigo 69, todos do Código Penal, somando-se as penas 

impostas, passo a fixar a pena definitivamente em 10 (dez) anos, 05 

(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) 

dias-multa.3.4.Do valor da multaEm razão da ausência de informações 

acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 

avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.3.5.Do regime inicialEm 

observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do 

código penal, FIXO o regime prisional de início FECHADO por se mostrar o 

mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido. Por 

fim, entendo não ser possível substituir a prisão preventiva por quaisquer 

outras cautelares mencionadas no artigo 319, do CPP, por não serem 

estas adequadas ao caso em tela (artigo 282, do CPP).Por tais 

fundamentos, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312, do 

CPP, mantenho a prisão preventiva do réu LUIZ HENRIQUE LIMA DE 

ALMEIDA, a fim de que continue recolhido à prisão.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 131768 Nr: 3586-23.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder de Souza Gusmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Jose Carlos Pereira - OAB:11810-MT, 

Nilton Gomes da Silva - OAB:0851

 Autos nº. 3586-23.2018.811.0005

 Código nº. 131768

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 Ante o teor da decisão proferida nos autos nº. 3601-89.2018.811.0005 – 

Código do TJ/MT nº. 131820, em apenso, cancelo audiência de custódia 

designada à fl. 76 e DECLINO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E 

JULGAR ESTE FEITO, em razão do lugar do delito praticado, nos termos do 

art. 70, caput, do CPP e art. 6º, do CP, determinando a remessa dos autos 

à Comarca de Nortelândia/MT, com as baixas e anotações necessárias.

Proceda-se a remessa do feito COM URGÊNCIA.

 Diamantino/MT, 27 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96033 Nr: 3124-08.2014.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda, 

Marco Antonio V de Miranda, Rio Lúrio Empreendimentos e Participações 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto do Prado - 

OAB:4910/MT, Crislaine Baldo - OAB:20510, Deivison Roosevelt do 

Couto - OAB:8.353/MT, Fernando Oliveira Machado - OAB:9012, 

JOÃO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - OAB:17725/O, Luciano 

Aparecido Cuba - OAB:11050, Robson Scarinci - OAB:6.939

 Código n. 96033

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Expeça-se mandado e proceda à Avaliação judicial do imóvel 

apresentado às fls. 94-v/95, por um dos oficiais de justiça desta Vara.

2. Cumprida a determinação acima, voltem-me os autos conclusos.

3. Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 26 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 131653 Nr: 3564-62.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABL, DGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, MATENNHO A 

PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados MARCELLO AUGUSTO BORGES 

LEITE e DERVLYN GLORIA FERREIRA, já qualificados nos 

autos.Cientifique-se o Ministério Público, à Autoridade Policial e à 

Advogada constituída. Cumpra-se COM URGÊNCIA.Diamantino/MT, 27 de 

novembro de 2018.RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000070-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIANE GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SHIOJI TIUMAN OAB - MT21461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o procurador do executado para informar dados bancarios, 

agencia, Banco, conta corrente, CPF/CNPJ para expedir alvará.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010337-31.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDES JULIO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010337-31.2011.8.11.0005. EXEQUENTE: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA EXECUTADO: EURIDES JULIO DE ARRUDA 

Vistos, etc. Defiro o pedido da parte exequente. Expeça-se Carta 

precatória à Comarca de Nobres para intimação da parte executada, para 

os fins requeridos pela exequente. Cumpra-se. Diamantino, 28 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012628-33.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012628-33.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: CELIA APARECIDA BARBOSA 

EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Tendo em vista que 

houve decisão acerca da impugnação de sentença onde restou estipulado 

que o valor da astreintes se limitaria a monta de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) sem juros e correções, EXPEÇA-SE certidão de crédito no valor de 

R$4.000,00, promovendo sua entrega ao exequente, para habilitação junto 

ao Juízo da recuperação judicial. Após, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 28 de novembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-82.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

VINI VITOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, para no prazo legal manifestar-se acerca 

da Carta Precatória devolvida. ID 16730607.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001422-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IMAC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

REGIANE CAROLINE ROESLER OAB - MT23935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEDANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 21/01/2019 às 10hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA FERNANDA DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 20/02/2019 às 08hs10min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAYDOMAR DE ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000936-83.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JAYDOMAR DE ARAUJO 

GOMES REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. 1 – Converto o julgamento em 

diligência. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

janeiro de 2019, às 13h30min. 3 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 13 de novembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001435-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE JESUS DE COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/02/2019 às 08hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001417-80.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MAGALHAES NOBRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001417-80.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: PATRICIA MAGALHAES NOBRE 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – 
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Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido, realizando as retificações no polo ativo e passivo do 

processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 28 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAYDOMAR DE ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000936-83.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JAYDOMAR DE ARAUJO 

GOMES REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. 1 – Converto o julgamento em 

diligência. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

janeiro de 2019, às 13h30min. 3 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 13 de novembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-43.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER CASSIO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000389-43.2018.8.11.0005. REQUERENTE: CLEBER CASSIO BENEDITO 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 28 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000814-70.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSEFA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 28 de novembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000731-54.2018.8.11.0005. REQUERENTE: TATIANE FERREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: CLARO TV Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 28 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8014884-46.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ROBERTO BRUGNAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8014884-46.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: SILVIO ROBERTO BRUGNAGO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará 

de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 28 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-18.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010484-18.2015.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA SELMA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

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

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 28 de novembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012369-04.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

WESLEY LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JAINE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

MARCILIO SANTANA DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERENTE)

ERIC LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRATU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8012369-04.2014.8.11.0005. REQUERENTE: ERIC LIMA DE ALMEIDA, JAINE 

DOS SANTOS ALMEIDA, LUZIA LIMA DOS SANTOS, WESLEY LIMA DE 

ALMEIDA, MARCILIO SANTANA DE ALMEIDA JUNIOR REQUERIDO: HDI 

SEGUROS S.A., MIRATU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para 

corrigir erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”. Na 

hipótese dos autos, os embargos de declaração opostos objetivam alterar 

a sentença que condenou a embargante e a seguradora pela trágica morte 

do marido e genitor dos autores/embargados. A matéria alegada nos 

embargos busca, na verdade, a reapreciação de matéria já decidida pela 

sentença. O caminhão de propriedade da embargante foi descrito na 

sentença da forma como descrito nos documentos apresentados nos 

autos. Por outro lado, o valor supostamente recebido pela viúva após a 

morte não teve qualquer relação com a condenação estipulada na 

sentença ou mesmo com a empresa embargante, sendo que, conforme 

informado pela autora, se tratava de direitos trabalhistas e/ou eventual 

seguro por parte da empregadora em que seria segurado o falecido. Em 

resumo, a embargante e sua seguradora não podem ser beneficiados por 

valores pagos pela empregadora do falecido, de forma que absolutamente 

inviável qualquer compensação. Também, em relação ao fato dos filhos 

serem maiores de 18 anos atualmente, nada influi na decisão que tratou de 

forma pormenorizada da questão, deixando claro o direito de acrescer, 

bem como o fato de que os filhos devem receber sua parte nas pensões 

vencidas até que atinjam a maioridade. Por fim, o valor estabelecido a título 

de dano moral é muito razoável levando em conta a morte do pai e marido 

dos embargados, de forma que nada há de ser alterado na decisão. 

Assim, inexistindo os citados vícios na decisão atacada, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios e mantenho a r. sentença na íntegra. 

Por fim, determino seja certificada a intimação de todas as partes da 

sentença, bem como da decisão proferida nos presentes embargos de 

declaração. Intimem-se as partes da presente decisão. Cumpra-se. 

Diamantino, 28 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000392-95.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GILSON BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Dispensado o relatório, conforme os 

termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro material. “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso em apreço, a parte 

embargante sustenta que houve omissão no julgado de id. 16454374 - 

Pág. 1/4. Primeiramente, a parte embargante sustenta que em razão do 

indeferimento da tutela antecipada, os descontos indevidos 

permaneceram, razão pela qual se justifica a concessão do pleito para 

que os descontos cessem. Não obstante, o embargante alega que houve 

omissão quanto ao pedido de danos materiais, uma vez que o Juízo não 

incluiu os valores referentes aos danos materiais comprovados na inicial, 

e tampouco aqueles valores que continuaram sendo descontados no 

decorrer do processo. Pois bem. Em análise dos autos, os embargos 

merecem parcial procedência. Isto porque, verifica-se que de fato não 

foram computados todos os valores referentes aos danos materiais 

demonstrados na inicial. Observa-se pelos documentos de id. 12694859, 

p. 1/2 até os documentos de id. 12694964, p. 1, que foram efetivados 23 

descontos no valor de R$ 176,31 (cento e setenta e seis reais e trinta e 

um centavos), que totalizam o valor de R$ 4.055,13 (quatro mil e cinquenta 

e cinco reais e treze centavos). Ademais, infere-se pelos documentos de 

ids. 12694964, p. 1 até o id. 12695156 p.1 que foram realizados 32 

descontos no valor de R$ 157,92 (cento e cinquenta e sete reais e 
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noventa e dois centavos), o que totaliza o valor de R$ 5.053,44 (cinco mil 

e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Ou seja, somados, 

os descontos indevidos chegam à monta de R$ 9.108,57 (nove mil 

duzentos cento e oito reais e cinquenta e sete centavos). Assim, 

considerando que os valores referentes aos danos materiais deverão ser 

restituídos de forma dobrada, o valor devido é de R$ 18.217,14 (dezoito mil 

duzentos e dezessete reais quatorze centavos). É importante frisar que 

os descontos iniciaram-se em 01/2014 e foram comprovados desse 

período até 03/2018, não havendo qualquer documento, antes da prolação 

da sentença, que demonstrem que os descontos permaneceram. Assim, 

verifica-se que a diferença do valor do dano material apresentado pela 

parte embargante com os valores supracitados consiste nos descontos 

realizados de 04/2018 até 11/2018 e que não foram efetivamente 

comprovados nos autos, antes da sentença. Nesse ponto, é de se 

esclarecer que o dano material não é presumido e deve ser comprovado 

durante a instrução processual, o que não ocorreu no processo. 

Outrossim, considerando que os descontos foram reconhecidos como 

indevidos, é mister que seja Oficiado o Banco Requerido para realize o 

cancelamento dos descontos discutidos nos autos, junto ao subsídio do 

embargante. Ante ao exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de 

declaração opostos para modificar a seguinte parte do julgado: Quanto à 

restituição em dobro dos descontos indevidos, em análise aos 

contracheques do autor restou demonstrado que os mesmos 

correspondem aos seguintes períodos e valores: • 01/2014 a 07/2015: 

descontos indevidos de R$ 176,31 durante 23 meses = R$ 4.055,13 

(quatro mil e cinquenta e cinco reais e treze centavos); • 08/2015 a 

03/2018: descontos indevidos de R$ 157,92 durante 32 meses = R$ 

5.053,44 (cinco mil e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos); 

Assim, deve haver a restituição em dobro da quantia de R$ 18.217,14 

(dezoito mil duzentos e dezessete reais quatorze centavos). Ex positis, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com resolução de mérito 

para: a) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de 

R$ 5.000 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês contar do evento danoso, e correção monetária pelo 

INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). b) CONDENAR a 

requerida a restituir o valor de R$ 18.217,14, com incidência de correção 

monetária pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido juros legais de 

1% ao mês, a contar da citação; Via de consequência, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, determino que seja 

expedido ofício ao Banco Requerido para que cesse com os descontos 

discutidos no processo, sob pena de desobediência. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 28 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000902-11.2018.8.11.0005. REQUERENTE: IZAURA SOARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a 

regra do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. A reclamante sustenta, em 

síntese, que é consumidora do serviço de abastecimento de água 

prestado pela requerida, e que no mês 05/2018 passou a receber junto 

com a conta de água comunicados de débitos referentes aos meses 10 e 

12 de 2017, e meses 01, 02, 03, 04, 05 e 06 de 2018, os quais alega não 

possuir, visto que os correspondentes ao período de 10 e 12 de 2017 e 01 

e 02 de 2018 foram quitados, enquanto os relativos aos meses 03, 04, 05 

e 06 de 2018, estavam suspensos até a finalização de vistoria solicitada 

em sua casa. Informa que no dia 18.07.2018 a reclamada realizou o corte 

da água em sua residência, e que no dia 19.07.2018 se dirigiu até a 

unidade da ré, ocasião em que realizou um parcelamento de um débito de 

R$ 1.570,12, e efetuou o pagamento da quantia de R$ 106,13 para o 

restabelecimento do abastecimento de água, tendo, ainda assim, ficado 5 

dias sem água em sua residência. Requer, assim, a condenação da ré ao 

pagamento de repetição de indébito referente ao valor cobrado 

indevidamente, bem como em indenização por danos morais. A ré por sua 

vez, requer a improcedência da ação, sustentando que a cobrança 

realizada se deu em exercício regular do direito, em razão da inadimplência 

da autora pelo não pagamento de débitos existentes em seu nome. O caso 

é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar o restabelecimento do fornecimento de água na residência da 

autora, uma vez que embora comprovado que o corte ocorreu em razão 

de inadimplência, igualmente restou demonstrado que no dia do corte 

houve um parcelamento dos débitos que motivaram o mesmo. Realmente, 

assiste razão à reclamada quanto ao fato da autora não ter demonstrado 

o pagamento das faturas que alegou estarem quitadas, nem tampouco do 

valor de R$146,50 que pretende receber em dobro, por tratar-se de 

cobrança indevida. Contudo, também restou comprovado que o corte da 

água na residência da autora - que a princípio foi legítimo em razão da 

inadimplência desta - não foi restabelecido após a autora ter realizado o 

parcelamento da dívida que ocasionou o corte. A reclamante comprova 

através do histórico de consumo de id. 14472016 - pág. 1/3, que no dia 

19.07.2018 o abastecimento de água em sua residência estava cortado, o 

que também foi admitido pela ré, sendo que através do termo de 

parcelamento de débito de id. 15770038 - pág. 1/2, verifica-se que no 

mesmo dia do corte a autora parcelou débito existente junto a ré. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar que o tempo que 

levou para realizar o reabastecimento de água na residência da parte 

autora foi razoável, ônus que não se desincumbiu. No caso dos autos, a 

reclamada sequer negou o período de duração asseverado pela 

reclamante, presumindo-se verdadeiro os 05 dias alegados. Verifica-se, 

ainda, que o termo de parcelamento realizado no dia do corte não 

condiciona o reabastecimento da água ao cumprimento de alguma 

obrigação por parte da autora, o que indica que o serviço deveria ter sido 

restabelecido tão logo após o acerto da autora junto a reclamada. Em 

razão da natureza da atividade que exerce, a ré responde objetivamente 

pelos danos que causar. Comprovado o prejuízo e o nexo causal, há o 

dever de reparar, exceto se tem êxito em demonstrar excludente de 

responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3º, do CDC). A responsabilidade 

objetiva decorre da obrigação de eficiência dos serviços, sendo que o 

artigo 37, § 6º, da CF estendeu essa norma às pessoas jurídicas de direito 

privado, prestadoras de serviço público. Além disso, a relação é de 

consumo, incidindo na espécie o artigo 14, § 1º, do CDC, em face da 

prestação defeituosa do serviço, ou seja, quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar. Também o artigo 22 do 

CDC reza que as concessionárias de serviço público são obrigadas a 

fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e a manter a 

continuidade quanto aos essenciais, que é o caso do fornecimento de 

água. No caso concreto, está-se falando de uma interrupção do 

fornecimento de água de 05 dias, após o parcelamento da dívida que 

ocasionou o corte. Conforme dito alhures, a ré sequer mencionou o prazo 

que levou para realizar o reabastecimento da água após o parcelamento 

da dívida. Neste contexto, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade 

objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de forma que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sendo prescindível a 

demonstração de dolo ou culpa da concessionária. Assim sendo, ficou 

comprovado que a conduta da requerida não foi realizada de acordo com 

as normas legais e regulamentares, havendo incontestável nexo causal 

entre a falha na prestação de serviços e o tempo de espera excessivo 
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que ficou a autora sem água (serviço essencial), verifica-se o dever da 

reclamada de suportar os danos morais. A jurisprudência se posiciona em 

igual sentido: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FRAUDE 

DETECTADA. MULTA GERADA E PAGA PELA CONSUMIDORA. 

SOLICITAÇÃO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA. DEMORA DESARRAZOADA NO 

ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR 

DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA 

REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO 

PROVIDO. No caso, ocorreu a supressão definitiva do abastecimento de 

água na residência da parte requerente em 16.2.2015, em razão da 

constatação de fraude do hidrômetro, onde foi gerada multa. Ocorreu que, 

mesmo após o pagamento da multa e das faturas em aberto, e a 

solicitação de religação em 18.2.2015, a concessionária somente voltou a 

fornecer o serviço em 19.5.2015. A demora de mais de dois (02) meses 

para o atendimento de solicitação de religação de água se mostra 

desarrazoada, notadamente por se tratar de serviço essencial. Deve ser 

majorado o valor da indenização que não atende aos critérios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Indenização majorada de R$ 2000,00 

(dois mil reais) para R$4.000,00 (quatro mil reais). Recurso da requerente 

parcialmente provido. Recurso da requerida improvido. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 431190620158110001/2016, Turma Recursal Única, 

julgado e publicado no DJE em 22/08/2016). RECURSO INOMINADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. CORTE LEGÍTIMO. FATURA 

QUITADA. DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de realização de 

audiência de instrução rejeitada, pois os documentos juntados aos autos 

são suficientes para o deslinde da controvérsia. Embora a suspensão do 

fornecimento de água tenha ocorrido de forma legítima, ante a 

inadimplência da consumidora, a demora de 07 (sete) dias após o 

pagamento da fatura para o restabelecimento do serviço se mostra 

excessiva, notadamente por se tratar de serviço essencial. Para a fixação 

de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento, não 

havendo justificativa para a redução do quantum arbitrado quando 

observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. A 

indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é moderada. Sentença 

m a n t i d a .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

202739220158110001/2016, Turma Recursal Única, julgado e publicado no 

DJE em 02.08.2016). Desta feita, configurado está o dever de indenizar 

pela morosidade na religacão de serviço essencial, mesmo após o 

parcelamento da dívida. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Na presente hipótese, embora a 

reclamante encontrou-se privada do fornecimento de água, há de se levar 

em conta que as provas dos autos demonstram consideravél 

inadimplência da autora junto a reclamada, tanto que conforme 

comprovado pela ré, a autora realizou mais de um parcelamento de suas 

contas de água, denotando que a autora é devedora contumaz quanto ao 

pagamento dos serviços da requerida. Portanto, de acordo com os 

comentários acima, arbitro a verba a título de dano moral em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Entretanto, não prospera o pedido de repetição de 

indébito no importe de R$ 146,50, uma vez que a autora sequer 

comprovou o pagamento das faturas que alegou estarem quitadas, quanto 

menos o pagamento indevido do referido valor. Por fim, verifica-se que o 

pedido liminar perdeu o objeto pelo restabelecimento dos serviços de água 

na residência do autor durante o trâmite processual. Ante o exposto, 

acolho a pretensão deduzida na inicial, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da parte reclamante para CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, 

bem como a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase, em razão do disposto no artigo 55, parágrafo 

único, da Lei n.º 9.099/95. P.I.C. Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 28 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000471-74.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARSINDO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000471-74.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: ARSINDO RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 28 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BERNADINO DE TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000632-84.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ADRIANO BERNADINO DE 

TORRES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Processo:. 1000632-84.2018.8.11.0005 Vistos etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

De início, postergo a apreciação das questões preliminares suscitadas 

pela requerida, eis que estão fundamentadas com matéria afeta ao mérito 

da ação. Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é 

desnecessária, uma vez que os documentos juntados no presente feito 

são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra 

do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Sustenta a parte reclamante, em resumo, que 

seu nome foi indevidamente negativado pela reclamada, já que não possui 

qualquer débito junto à requerida, e que tal fato lhe causou incalculável 

prejuízo. Requer assim, que a ré seja condenada à reparação dos danos 

decorrentes da inscrição, a retirar as informações negativas junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito e a declaração da inexistência do débito. 

Passo a julgar o mérito. Embora alegue a parte autora o desconhecimento 
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de débito contraído com a ré, a reclamada comprovou ser cessionária de 

direitos de operações e outras avenças do Banco do Brasil, conforme 

documentação acostada em defesa, na qual restou demonstrado que a 

dívida que ocasionou a inclusão do nome da parte autora junto aos órgãos 

de proteção ao crédito é oriunda da realização de contrato de 

financiamento junto ao Banco do Brasil na modalidade BB CDC – Crédito 

Direito ao Consumidor, cujos contratos foram juntados pela parte 

Requerida nos ids. 14500032 - Pág. 1/4, id. 14500032 - Pág. 1/4, id. 

14500067 - Pág. 1/3, id. 14500082 - Pág. 1/3, id. 14500088 - Pág. 1/3. 

Neste particular, a reclamada demonstrou a legítima origem do débito 

negativado, que possui correspondência com o nº. do contrato que se 

refere as dívidas contraídas pela autora na instituição financeira que 

cedeu os direitos sobre a dívida à ora requerida. Além disso, observa-se 

que em impugnação a parte autora não fez prova de haver quitado a 

dívida, quer ao credor originário (cedente) quer ao novo credor 

(cessionário). Portanto, o lançamento de seu nome no cadastro de 

inadimplentes em decorrência do não pagamento do débito, foi realizado 

pela reclamada em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC). Assim, 

não há se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso 

I, extinguindo o processo com resolução de mérito. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 23 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010269-08.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA SANTOS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010269-08.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: MARLI MARLENE SCHENKEL 

MAREGA - ME EXECUTADO: KAMILA SANTOS VIEIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 28 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216990 Nr: 7399-59.2018.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870/MT, FELIPE PELEGRINE - OAB:MT 16.064, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA 

SILVA - OAB:5706/MT, PALLOMA CAROLINE MARTINS DA SILVA ( 

BACHAREL EM DIREITO) - OAB:, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT, 

PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, RUBIANE KELI 

MASSONI - OAB:MT 12.419, VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse contexto, julgo procedente o pedido para deferir a devolução do 

valor de R$ 7.738,60, referente à guia nº 98498, e do valor de R$ 

7.901,70, referente à guia nº 98499.Oficie-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, encaminhando-se os documentos 

pertinentes, para que promova a restituição, cujo valor deverá ser 

deposi tado na conta in formada pela requerente .Após, 

arquive-se.Cumpra-se.Primavera do Leste, 26 de novembro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000420-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGRACIMAR VIEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAEVI DE SOUZA SILVA OAB - 348.152.748-94 (REPRESENTANTE)

FELIPE GARCIA NOGUEIRA OAB - MT0017244A (ADVOGADO(A))

LORENA RAMIN OAB - 031.197.581-08 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DOS SANTOS SABADIN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000420-98.2017.8.11.0037. REQUERENTE: IGRACIMAR VIEIRA SILVA 

REPRESENTANTE: MAEVI DE SOUZA SILVA, LORENA RAMIN REQUERIDO: 

TIAGO DOS SANTOS SABADIN Vistos etc. Considerando a sentença 

proferida no id 7229471, certifique-se o transito em julgado da sentença, 

após, arquive-se com as baixas de estilo Cientifiquem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 28/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007554-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. D. (REQUERENTE)

A. B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE DA COSTA OAB - PR86232 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. M. (REQUERIDO)

V. F. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ABRAO VIEIRA OAB - PR80307 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007554-45.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ARTHUR BUENO MORENO, 

CAMILA BUENO DOMINGOS REQUERIDO: ORLANDO MORENO, VANUSA 

FERNANDES SALES Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado. Designo 

audiência para oitiva dos requeridos Orlando e Vanusa para o dia 

22/05/2019 ás 13h30min. Intimem-se as partes para comparecerem ao ato. 

Outrossim, determino a realização de estudo psicossocial, na residência 

das partes, devendo aportar relatório aos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. Comunique-se o 

juízo deprecado. Cumpra-se, servindo cópia da presente como 

mandado/ofício. Primavera do Leste, 27/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004285-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DOS SANTOS LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE PUNDRICH MULLER OAB - MT20836/O (ADVOGADO(A))

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR LOURENCO (INVENTARIADO)
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Outros Interessados:

SUZANA DOS SANTOS LOURENCO (HERDEIRO)

FANOR LOURENCO (HERDEIRO)

LUCINEIA APARECIDA LOURENCO (HERDEIRO)

INELDE CONTINI (HERDEIRO)

ANAMIR DOS SANTOS LOURENCO (HERDEIRO)

 

INTIMAÇÃO, DO INVENTARIANTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

PETIÇÃO DA PGE- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE ID 10850641.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004285-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DOS SANTOS LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE PUNDRICH MULLER OAB - MT20836/O (ADVOGADO(A))

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR LOURENCO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

SUZANA DOS SANTOS LOURENCO (HERDEIRO)

FANOR LOURENCO (HERDEIRO)

LUCINEIA APARECIDA LOURENCO (HERDEIRO)

INELDE CONTINI (HERDEIRO)

ANAMIR DOS SANTOS LOURENCO (HERDEIRO)

 

INTIMAÇÃO, DO INVENTARIANTE, PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

PETIÇÃO DA PGE- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE ID 10850641.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116593 Nr: 7243-81.2012.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHAS, REAS, FAAS, NHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANES PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 10.714

 Considerando o determinado às fls.106, intimo o requerido por intermédio 

de sua advogada Lanes Pereira da Silva OAB 10.714/MT, para 

manifestação quanto ao alegado inadimplemento no prazo de 5(cinco)dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003255-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

VANDERLEY FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO WAGNER FERREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003255-59.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: VANDERLEY FERREIRA DA COSTA, DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ANTONIA FERREIRA DA 

COSTA Vistos etc. Considerando que todos os filhos da Sra. Antonia 

transacionaram extrajudicialmente acerca da curadoria da mãe a ser 

exercida pelos filhos Vanderley e Antonio (ID 13832667 - Pág. 1), com o 

que concorda o Ministério Público (ID 15086442 - Pág. 1), homologo a 

composição, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se 

termo de curatela compartilhada. Quanto à perícia médica, friso que não há 

perito judicial na área afeta aos presentes autos. Outrossim, o Poder 

Público Municipal, por meio do ofício nº 363/2018/GAB/SMS/SUS/ (anexo), 

informou a indisponibilidade dos médicos da Secretaria Municipal de Saúde 

em realizar perícia judicial. Assim, visando conferir economia e celeridade 

processuais, antes de oficiar-se à Secretaria de Saúde a fim de que 

indique profissional médico da rede pública de saúde para avaliar e atestar 

a saúde mental da requerida, verifico que deve ser oportunizada às partes 

a produção da prova. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. NOMEAÇÃO DE PERITO PARTICULAR. 

POSSIBILIDADE. Considerando que inexiste obrigatoriedade da perícia ser 

realizada pelo Departamento Médico Judicial, bem como a inviabilidade da 

parte se deslocar, cabível a realização de perícia médica na Comarca 

onde a inteditanda reside. Agravo de instrumento provido. (TJ-RS - AI: 

70067381970 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 

24/02/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 02/03/2016) Assim, determino a intimação dos curadores provisórios 

Vanderley e Antonio a fim de que informem o eventual interesse em indicar 

médico para a confecção de relatório médico às suas próprias expensas, 

no prazo de dez dias. Em caso de manifestação de desinteresse ou 

decorrido in albis o prazo, oficie-se a Secretaria Municipal de Saúde, nos 

termos da decisão de ID 9425198 - Pág. 1 para providenciar o 

agendamento de atendimento médico para ser avaliada e atestada a saúde 

mental da requerida Antonia. Sendo do interesse das partes a produção 

da prova técnica mediante profissional por eles indicados, intime-se para 

juntar o relatório médico respectivo, no prazo de 30 dias. Aportado a 

avaliação/atestado ou relatório médico, manifestem-se os curadores, a 

requerida e o Ministério Público, vindo os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 28/11/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001128-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (REQUERENTE)

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

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001128-51.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CLARES Vistos, etc. Trata-se de pedido de Alvará Judicial em 

que a requerente postula autorização para o levantamento de valores 

existentes em conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço em nome do de cujus. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. De acordo com o que dispõe a Súmula 161 do STJ a competência 

para autorizar pedido de levantamento de valores relativo à PIS /PASEP e 

FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta é da Justiça 

Estadual, tendo ela, pois, aplicação nos procedimentos de jurisdição 

voluntária. A expedição de alvará para levantamento de quantia do FGTS 

traduz atividade de jurisdição voluntária, razão pela qual não há 

necessidade de citação da Caixa Econômica Federal, não obstante ser ela 

a destinatária da ordem. O art. 1º da Lei nº 6.858/80, assim define: Art. 1º. 

Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes 

das contas individuais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do 

Fundo de Participação PIS/PASEP, não recebidos em vida pelos seus 

respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes 

habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação 

específica dos servidores civis ou militares, e na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial independente 

de inventário ou arrolamento. Por sua vez, o art. 1829, do Código Civil 

descreve que: Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem 

seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge 

sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da 

comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, 

parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da 

herança não houver deixado bens particulares. Nessa senda, a 

requerente se afigura a pessoa legitimada para o levantamento do valor e 

os documentos carreados ao feito demonstram a veracidade da alegação 

do(a) requerente, tornando de rigor a concessão de alvará que a autorize 

a proceder com o levantamento do saldo de FGTS existente em nome do 

falecido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido inicial, autorizando a requerente 
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a proceder ao levantamento do saldo de FGTS vinculado ao nome do 

falecido junto à Caixa Econômica Federal. Intimem-se. Cientifiquem-se. 

Serve cópia da presente como mandado e ofício. Publicada e registrada no 

sistema. Transitada em julgado, arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Primavera do Leste-MT, 28/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000782-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIVA MEERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT0001887A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para se manifestar sobre a petição dop ID 

15997300.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001172-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO VIEIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES PARA SE MANIFESTAR SOBRE O DOCUMENTO 

UNTADO NO ID 14647176, CONFORME DETERMINAÇÃO NO DESPACHO 

DO ID 13077612.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001029-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO DO ID 

13747737.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001030-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO DO ID 

13687966.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000862-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO DO ID 

13703455.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158083 Nr: 8146-14.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MS 12.178-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8146-14.2015.811.0037 (Código 158083)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Volkswagen S/A

Requerido: Construtora Alfer LTDA

Vistos etc.

Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio.

Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, intime-se a parte autora para 

regular manifestação, em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38772 Nr: 1292-19.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DENIZE DRASZEVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO OTONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO CIRILO - 

OAB:5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, EDESIO 

SOARES ARAUJO JUNIOR - OAB:MT 6.824, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO 

- OAB:MT 13984-B, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 Certifico que nesta data intimo os Advogados da parte requerida para se 

manifestar acerca do petitorio de folhas 380/389 juntada aos autos, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158083 Nr: 8146-14.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 
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OAB:MS 12.178-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte requerente para 

fornecer novo endereço do requerido, eis que a pesquisa de endereço 

forneceu o mesmo da petição inicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41589 Nr: 4023-85.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOMES FRANÇA & POSPIEKA LTDA, RICARDO 

BATISTA DAMASIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Certifico que nesta data os advogados das partes ficam INTIMADOS para 

manifestarem-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo 

legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 61535 Nr: 1410-87.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAUL NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO JUNIOR DANTAS ARAÚJO, TAUFICK 

MIGUEL CHEDICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAÚDIO RECHE - OAB:, 

FRANCIELLA TROMBETTA CADORE - OAB:MT 11.298, IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do 

Código de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da 

Justiça, INTIMO o(a) advogado IZAUL NUNES OAB/12211B para devolver 

os autos, que estão em carga fora do prazo.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007082-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUTIERE ALVES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006802-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO VIEIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005846-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SÉRGIO DONIZETE PEREZ SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR OAB - SP103622 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ERNESTO PAULINO OAB - SP197622 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR DE FELÍCIO (REQUERIDO)

VALDIR DE FELÍCIO JÚNIOR (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não juntou nos autos 

cópia da procuração e da decisão , apesar de intimadas. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para juntar nos autos os 

documentos necessários para cumprimento da Carta Precatória , sob pena 

de devolução , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000341-56.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DE AMORIM DOS REIS (AUTOR(A))

ALDEMIR PAULO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS VIEIRA (RÉU)

SILVIA DIAS COUTINHO PINHEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000341-56.2016.8.11.0037. AUTOR(A): ALDEMIR PAULO DOS REIS, 

CLEUZA DE AMORIM DOS REIS RÉU: ROBERTO CARLOS VIEIRA, SILVIA 

DIAS COUTINHO PINHEIRO Vistos. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001510-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODEIDY COUTINHO DRESSEL (AUTOR(A))

CLAUDIO DRESSEL (AUTOR(A))

DRESSEL & COUTINHO DRESSEL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO FERREIRA OAB - SC44926 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

1º OFÍCIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001510-44.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ODEIDY COUTINHO DRESSEL, 

CLAUDIO DRESSEL, DRESSEL & COUTINHO DRESSEL LTDA - ME RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A., 1º OFÍCIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT Vistos. 

Intime-se a parte requerida para se manifestar quanto ao pedido de 

julgamento antecipado da lide ID nº 7997595, no prazo 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian 
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Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003381-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL BOAVENTURA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003381-12.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MICHAEL BOAVENTURA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP Vistos. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000813-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS NUNES SANTOME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000813-23.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: DOUGLAS NUNES SANTOME Vistos. Trata-se de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL movida por COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO em face de DOUGLAS NUNES SANTOME, 

qualificados nos autos. No ID nº 9678289, foi determinado o bloqueio de 

contas bancárias da parte executada, que foi cumprida parcialmente (ID nº 

9678340). No ID nº 10533803, o executado alega que é gerente 

administrativo e o valor bloqueado diz respeito ao pró-labore, tratando-se 

se verba alimentar, portanto, impenhorável. No ID nº 11533314, o 

exequente informa o executado não trouxe nos autos nenhuma 

comprovação de sua frágil e desarrazoada alegação de que os aludidos 

valores que constam na conta corrente realmente se originaram de 

recebimento de pró-labore, e consequentemente que esses valores 

pudessem ser reconhecidos de natureza salarial. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que não merece 

guarida, eis que o executado não comprovou que a penhora sobreveio de 

quantia proveniente de salário, juntando apenas o pró-labore dos meses 

recebidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID nº 10533803 e 

mantenho o valor bloqueado. Intime-se a parte exequente para que traga 

aos autos o valor de seu crédito atualizado, descontado o valor 

bloqueado, bem como requerer o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004299-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON ALCENO GROHS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004299-16.2017.8.11.0037. REQUERENTE: DELSON ALCENO GROHS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte 

requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de novembro de 2.018.. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004249-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JULIAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004249-87.2017.8.11.0037. AUTOR(A): FLAVIO JULIAO DA SILVA RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2.018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004952-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARREIRA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

C R ASSISTENCIA CELULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004952-18.2017.8.11.0037. REQUERENTE: RAFAEL PARREIRA GOIS 

REQUERIDO: VIVO S.A., C R ASSISTENCIA CELULAR LTDA - ME Vistos. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2.018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000512-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIO GULART DE FREITAS (RÉU)

R. E. TRANSPORTADORA LTDA (RÉU)
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BRUNA ALVES DE SOUSA (RÉU)

RALTEM TAVARES DE FREITAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000512-76.2017.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: R. 

E. TRANSPORTADORA LTDA, RALTEM TAVARES DE FREITAS, EVANIO 

GULART DE FREITAS, BRUNA ALVES DE SOUSA Vistos. Analisando os 

autos, verifico que apenas houve uma tentativa de citação através de 

oficial de justiça, de modo que não é o caso de citação por hora certa, vez 

que ausentes os requisitos legais estabelecidos no artigo 252 do Código 

de Processo Civil. Destarte, expeça-se novo mandado para tentativa de 

citação no endereço indicado nos autos, consignando-se que, em não 

sendo encontrado o requerido, fica, desde já, autorizada a realização de 

citação por hora certa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 

2.018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000439-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON (EXECUTADO)

FLAVIO ANTONIO FERRAZZA (EXECUTADO)

JOSE ALECIO MICHELON (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o registro da penhora , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003289-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAETANO DINES ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE REVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM ADIB DIB JUNIOR OAB - SP124640 (ADVOGADO(A))

MARCELA CASTEL CAMARGO OAB - SP146771 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANA MARIA SABBADINE (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003289-34.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARCELO CAETANO DINES ROQUE REQUERIDO: ACE 

REVESTIMENTOS LTDA Vistos. Ausentes questões preliminares e estando 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, DOU O 

FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento. A fim de possibilitar 

às partes a produção de provas sobre os fatos narrados, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 28/02/2019 às 

16h30min. Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte 

contrária, ficam as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, 

ressaltando que se presumirão confessados os fatos contra elas 

alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a 

depor, conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte, bem como as que residirem fora desta Comarca deverão 

ser ouvidas nas Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. 

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes assistidas por 

advogado deverão trazer suas testemunhas ao ato processual 

independente de intimação realizada pelo Juízo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 08 de novembro de 2.018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007136-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FERREIRA RICARDO (REQUERIDO)

 

Certifico que na inicial não consta o número da casa do requerido, deste 

modo, nos termos da legislação vigente de Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

indicar o endereço completo do requerido, no prazo d 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005701-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CABRAL SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação , 

apesar de citada. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007022-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO MENDES PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGERIO BERTOSSE OLINTO OAB - PR49403 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PATRICIO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007022-71.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUIZ ANTONIO MENDES PACHECO RÉU: JOSE ROBERTO 

PATRICIO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS movida 

por LUIS ANTONIO MENDES PACHECO em face de JOSÉ ROBERTO 

PATRÍCIO, ambos qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, 

observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de 

modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de acordo 

com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

07 de fevereiro de 2018, às 13h20min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o banco 

requerido deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Autorizo o recolhimento das taxas e custas processuais ao final do 

processo, nos termos do provimento n.18/2012- CGJ. Por fim, nos termos 

da Lei 10.741/2003 e artigo 1.048, I, do Código de Processo Civil, defiro a 

prioridade na tramitação deste feito, tendo em vista se tratar de pessoa 
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idosa. Proceda-se com as identificações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007022-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO MENDES PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGERIO BERTOSSE OLINTO OAB - PR49403 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PATRICIO (RÉU)

 

Certifico por ordem da Dra. Myrian Pavan Schenkel, Juíza de Direito, 

registro que a data correta da audiência é dia 07/02/2019, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000738-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIANE ZAGUI 02378543174 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000738-47.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RÉU: 

GESSIANE ZAGUI 02378543174 Vistos. Analisando detidamente os autos, 

e considerando o teor da certidão de ID nº 15838400, que apontou que a 

requerida foi devidamente citada, mas não se manifestou nos autos, 

DECRETO A REVELIA, nos termos do artigo 344 do Código de Processo 

Civil. Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as 

devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000326-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PAIVA (RÉU)

MARIA HELENA VARGAS PAIVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000326-87.2016.8.11.0037. 

AUTOR(A): AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA RÉU: 

APARECIDO PAIVA, MARIA HELENA VARGAS PAIVA Vistos. Da análise 

dos autos, verifico que as partes foram citadas por via postal, conforme 

Avisos de Recebimento de Ids. 12905898 e 12905871, os quais, no 

entanto, foram assinados por terceiro estranho à lide. Conforme 

entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, para a validade da 

citação de pessoa física por via postal, é necessária a entrega da 

correspondência registrada diretamente ao destinatário ou por quem tenha 

poderes bastantes para fazê-lo. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - CITAÇÃO - VIA POSTAL -PESSOA NATURAL - 

ENTREGA PESSOAL - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA 

DEMANDA. Para a validade da citação de pessoa natural pela via postal é 

necessário o recebimento da correspondência diretamente pelo citando, 

cuja ciência deve ser registrada mediante assinatura no recibo. 

Considera-se nulo o ato citatório realizado com entrega da carta a terceiro 

estranho ao processo, mesmo que no endereço da pessoa a ser citada. 

Preliminar de nulidade da citação acolhida. (TJ-MG - AC: 

10702100039701001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de 

Julgamento: 24/04/2018, Data de Publicação: 07/05/2018). PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO VIA POSTAL. CÓDIGO DE 

DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ASSINATURA DE TERCEIRO. REVELIA. 

RECURSO PROVIDO. A citação feita por via postal, para ser considerada 

válida, exige o recebimento pessoal do réu e sua respectiva assinatura, 

não servindo a assinatura de terceiro estranho à lide. Precedentes (REsp 

810.934/RS). O vício de citação é transrescisório e apesar de situado no 

plano da validade, jamais se convalida, podendo, inclusive, ser alegado 

após o prazo de ação rescisória por meio da ação de querela nullitatis. 

Recurso conhecido e, no mérito, provido. (TJ-AM 40034146220148040000 

AM 4003414-62.2014.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data 

de Julgamento: 23/04/2018, Segunda Câmara Cível). Ante o exposto, e 

considerando que a citação válida da parte constitui pressuposto de 

validade do processo, para evitar futuras arguições de nulidade, chamo o 

feito à ordem e declaro nulas as citações de Ids. 12905898 e 12905871. 

Para prosseguimento do feito, expeça-se mandado para nova tentativa de 

citação dos requeridos. Após, intime-se o requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005880-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002021-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006166-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI CAMARGO (RÉU)

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (RÉU)

Outros Interessados:

ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de Id 16018017 , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004715-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 163 de 732



BIAVATTI & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE REBELATO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 CARTA DE INTIMAÇÃO Nome: JAQUELINE REBELATO 

Endereço: RUA 8, 1312, JARDIM DAS FLORES, MATUPÁ - MT - CEP: 

78525-000 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PATRICIA CRISTIANE MOREIRA PROCESSO n. 1004715-47.2018.8.11.0037 

Valor da causa: R$ 27.915,86 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BIAVATTI & CIA LTDA 

Endereço: RUA DO COMERCIO, 4201, DISTRITO INDUSTRIAL, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: JAQUELINE 

REBELATO Endereço: RUA 8, 1312, JARDIM DAS FLORES, MATUPÁ - MT - 

CEP: 78525-000 Senhor(a): A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de requerida , do inteiro teor da sentença, conforme cópia em 

anexo. ADVERTÊNCIAS : PRIMAVERA DO LESTE, 28 de novembro de 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004326-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO PEREIRA LIMAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004326-96.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDIVALDO PEREIRA LIMAS Vistos. 

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006466-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARYANE SILVA SOARES (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001984-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CANDIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001984-78.2018.8.11.0037. AUTOR(A): WESLEY CANDIDO DE OLIVEIRA 

RÉU: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006198-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001900-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (REQUERIDO)

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAYARA SILVA TORQUATO OAB - MT14487/O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001900-14.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: KIRST & KIRST LTDA - ME, JOAO PAULO DE TARSO KIRST 

Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação das 

provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005922-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FELICIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001727-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SOUZA LANGARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001727-87.2017.8.11.0037. AUTOR(A): JULIANO SOUZA LANGARO 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003327-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY PEREIRA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003327-46.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JURACY PEREIRA DE MIRANDA 

Vistos Proceda-se a intimação da parte autora para comprovar a mora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do mesmo Código. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2.018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000367-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENE ABADIA DA COSTA (EXECUTADO)

BORGES DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

SERGIO BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de penhora, 

avaliação, no prazo de 10 dias

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004583-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE TURRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004583-24.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. 

REQUERIDO: CAROLINE TURRA Vistos. Intime-se a parte requerente, 

pessoalmente, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 

485, § 1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005137-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU BENNO LAUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22892/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005137-22.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROMEU BENNO LAUCK 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Ciente da interposição de 

Agravo de Instrumento. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2.018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006399-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FAILA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - RJ145252 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006399-07.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FAILA PEREIRA DA COSTA 

REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos. Intime-se a parte 

requerida para juntar, no prazo de 10 (dez) dias, procuração outorgando 

poderes para transigir, autorizando que o procurador celebre acordo em 

nome da parte. Logo após, concluso. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 

2.018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006459-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE FONSECA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manisfestou sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de 

direito, sob pena de extinção , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1006151-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ERNESTO SEGABINAZZI TROJAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICIANE STACHELSKI SAUGO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005039-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MOACIR VICENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005039-37.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

NELSON MOACIR VICENTE Vistos. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2.018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005897-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE FATIMA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão do Oficial de Justiça , apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de 

direito , sob pena de extinção, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001739-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOLDRADO FRANCISCO PEREIRA NETO (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de 

direito , sob pena de devolução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006468-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANA SA DROGARIA FARMACIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006468-39.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIELI VEDOVATTO EIRELI 

- EPP REQUERIDO: SANTANA SA DROGARIA FARMACIAS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA 

COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS movida por 

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI EPP em face de SANTANA S/A DROGARIA 

FARMACIAS, ambos qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, 

observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de 

modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de acordo 

com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

07 de fevereiro de 2019, às 14h00min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que a empresa 

requerida deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2.018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006495-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARRIL DIESEL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALG PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006495-22.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): BARRIL DIESEL LTDA RÉU: ALG PRESTADORA DE SERVICOS 

AGRICOLAS LTDA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por 

BARRIL DIESEL LTDA em face de ALG PRESTADORA DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA, ambos qualificados nos autos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a monitória é pertinente (art. 700, Código de Processo Civil). 

Não estando presentes as hipótese de improcedência liminar do pedido, 

defiro a expedição de mandado de pagamento e concedo aos requeridos 

o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, 

conforme determinação legal do artigo 701, caput, do Código de Processo 

Civil, ficando isento do pagamento de custas processuais se o cumprir no 

prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado ao 

requerido, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à Ação 

Monitória, alertando-o de que, nos termos do artigo 702, §2º, do Código de 

Processo Civil, quando este alegar que o autor pleiteia quantia superior à 

devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena 

de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderá o 

requerido, no prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito 

do Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
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objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), 

requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescida da correção monetária e dos juros legais, nos termos dos 

artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Fica o 

requerido alertado de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo 

opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo 

Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite-se. Ressalte-se 

que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 07/02/2019, às 14h20min, a ser realizada pelo 

conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, 

carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 08 de novembro de 2.018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006722-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZANON SOUSA VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O 

(ADVOGADO(A))

VOLNEI LORENZZON OAB - MT23080/O (ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006722-12.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ZANON SOUSA VILELA RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO Vistos. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS movida por ZANON SOUSA VILELA em face de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO 

CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, ambos qualificados nos autos. 

Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos 

mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso 

seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 15h20min, a ser 

realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Conste no 

mandado que o banco requerido deverá encaminhar representante com 

poderes para transigir. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art.334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Quanto ao pedido de gratuidade da 

assistência jurídica, no caso em análise, embora nos autos tenha se 

qualificado como autônomo, constata-se que os valores encontrados em 

sua conta bancária não condizem com a realidade de uma pessoa 

supostamente hipossuficiente. De outro lado, o autor juntou aos autos 

cópia da certidão negativa de bens, todavia, os elementos constantes nos 

autos remetem à conclusão que a parte tem condições de suportar as 

custas processuais. No mais, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39010 Nr: 1540-82.2006.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADIR GAIATTO, LIAMARA TERESINHA GAIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 

11.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LEONARDO NICOLINO, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37499 Nr: 82-30.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:OAB/MT 10.365-A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LEONARDO NICOLINO, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141519 Nr: 443-32.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TONI ROBERTO GASPAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133 MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT/ 7.627-A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

comparecerem no dia 14/12/2018, sexta feira, as 11h, no Fórum da 

Comarca de Primavera, ocasião em que será realizada a perícia referente 

a este prcesso. Os procuradores deverão comparecer acompanhados 

dos seus clientes.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108890 Nr: 8080-73.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA, CLARICE BEE PERERA, 

MELINA BEE PERERA, AGROPASTORIL RIO PARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, 

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 280/287, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18255 Nr: 289-68.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, ARNILDO 

GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar carta precatória para as devidas 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 217349 Nr: 7542-48.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Retenção por Benfeitorias->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSDONADEL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CEZER BEDIN, MARINA BISOGNIN 

BEDIN, PEDRO HENRIQUE BISOGNIN BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MONTEIRO BRANDINO - 

OAB:MS 22.194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA para DETERMINAR a 

retirada de restrição do bem M.BENZ/AXOR 2644S6X4, ANO 2010, PLACA 

KVG4216, bem como SUSPENDO os autos em apenso (Código 167904) 

até o julgamento dos presentes embargos.Procedam-se as citações dos 

embargados para, querendo, contestar, no prazo legal, consignando-se 

que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela embargante (Código de Processo Civil, 

artigo 344).Traslade-se cópia desta decisão aos autos em apenso, código 

nº 167904.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167904 Nr: 4179-24.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CEZAR BEDIN, MARINA BISOGNIN BEDIN, 

PEDRO HENRIQUE BISOGNIN BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA FERREIRA DE ALMEIDA, FABIO 

ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, RODRIGO VILELA RAVANELLO - OAB:21360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos embargos de terceiro em apenso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126468 Nr: 9016-30.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305/SP, ANDRÉ LUIS DO PRADO - OAB:SP/ 292.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Defiro o pedido de inclusão de restrição ao veículo indicado na 

petição de fl. 190, através do sistema RENAJUD.Consigno, no entanto, que 

a restrição incluída deverá ser de transferência, visto que, o bloqueio de 

circulação consiste em medida gravosa, que somente se justifica se 

evidenciado, no caso concreto, o envolvimento de legislação 

administrativa de trânsito, ilícitos penais, litigância de má-fé ou demais 

questões relacionadas à segurança pública, situações estas 

excepcionais, as quais não verifico no presente caso. Considere-se, 

ainda, que a restrição de transferência consiste meio hábil à garantir a 

execução, uma vez que obsta eventual tentativa de alienação do bem e 

confere publicidade à restrição, resguardando direitos de 

terceiros.Registre-se que o bloqueio de circulação poderá vir a ser 

deferido se verificada a alteração do contexto fático e ficando 

comprovado que o bloqueio de transferência não se afigura suficiente 

para evitar a ocorrência de fraudes e garantir a satisfação da 

dívida.Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.Após a consulta, restando frutífera, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação do veículo. Realizadas as diligências, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que lhes entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143814 Nr: 1534-60.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ, GILBERTO 

OMIZZOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 74/76 e, em consequência, a expedição de 

Carta Precatória, com a finalidade de citar o executado JOSE LUIZ 

PEREIRA DA CRUZ na Comarca de Campo Verde – MT, para que se 

manifestem nos autos.

Sem prejuízo, defiro ainda o pedido de busca de bens do executado 

GILBERTO OMIZZOLLO, através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166883 Nr: 3628-44.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA BARROS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através do sistema INFOJUD, 

da parte executada, conforme petição de fl. 52.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

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

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005998-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ALESSANDRA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES OAB - MT24441/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSS (RÉU)

 

1005998-08.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 10 dias, 

manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste/MT, 26 de novembro 

de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007370-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Fazenda do Município de Primavera do Leste (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1007370-89.2018.8.11.0037 IMPETRANTE: ANDRÉ WILLIAM 

CHORMIAK IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

07/2017-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar o 

requerente para providenciar o pagamento da diligência para cumprimento 

do Mandado recolhendo-a através da Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007017-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007017-49.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA RURAL ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito da parte requerente a receber o benefício pleiteado. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 19/02/2019 às 14:10. 

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo, as quais 

deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação 

desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte. Ressalto que as 

testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007267-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAYR OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA OAB - MT0014063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007267-82.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): NAYR OLIVEIRA DA CRUZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por estar em conformidade com 

os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária 

a designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, bem como o Ofício Circular nº 01/2016 

AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, como forma de 

dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação 

do requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 
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como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 19/02/2018 às 14:50h. Consigno que, em face do 

princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo, as quais 

deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação 

desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte. Ressalto que as 

testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128005 Nr: 947-72.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. S. CRESPANI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, JANAINA OTTONELLI WOLFF - OAB:17269, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 Processo nº 947-72.2014.811.0037 (Código 128005)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de J. F. S. CRESPANI – 

ME, na qual a parte exequente informa o pagamento integral do débito 

executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Deixo de condenar o executado em honorários advocatícios, o qual já foi 

pago administrativamente, conforme consta no Demonstrativo Financeiro 

juntado à fl. 30.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53615 Nr: 7258-26.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POMPILIO DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA GONÇALVES 

POMPERMAYER FRANÇA - OAB:18.375/MT, MARCUS VINICIUS 

ARAUJO FRANÇA - OAB:13408

 Processo nº 7258-26.2007.811.0037 (Código 53615)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de POMPILIO DA SILVA 

VIEIRA, na qual a parte exequente informa o pagamento integral do débito 

executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Deixo de condenar o executado em honorários advocatícios, o qual já foi 

pago administrativamente, conforme consta no Demonstrativo Financeiro 

juntado à fl. 69.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129158 Nr: 2006-95.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINA RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2006-95.2014.811.0037 (Código 129158)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 

ajuizada por SANTINA RODRIGUES DE LIMA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 154/155, alvará eletrônico assinado.

À fl. 158, a parte exequente foi intimada pelo Oficial de Justiça.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 154/155 e 158.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72985 Nr: 5307-89.2010.811.0037

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR CECHET JUNIOR, Hotel Junior Ltda, 

CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:OAB/MT 4.111

 Processo nº 5307-89.2010.811.0037 (Código 72985)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de CRESPANI & 

SUCOLOTTI LTDA – ME, na qual a parte exequente informa o pagamento 

integral do débito executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Deixo de condenar o executado em honorários advocatícios, o qual já foi 

pago administrativamente, conforme informado pela parte exequente à fl. 

48.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29556 Nr: 1853-14.2004.811.0037

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

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

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 1853-14.2004.811.0037 (Código 29556)

Vistos.

Sobre a petição retro, diga ao advogado exequente, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 49324 Nr: 4678-23.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR DOS SANTOS PEGORARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, JANAINE OTTONELLI WOLFF - OAB:17269, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B

 Processo nº: 4678-23.2007.811.0037 (Código 49324)

Vistos.

Considerando que os autos de código 49324 (CDAs 5007/2005, 

5389/2005), 103224 (CDAs 1232/2010 e 1307/2010) e 133575 (CDAs 

723/2011, 2961/2011, 498/2013 e 2318/2013) encontram-se unificados, 

proceda-se a intimação da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe se o pedido de extinção corresponde às Certidões de 

Dívida Ativa de ambos os processos.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5839 Nr: 22-72.1997.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADOS PORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873, SIMONE MARÇAL BARRETO VINHOLIS - OAB:217433/SP

 Processo nº 22-72.1997.811.0037 (Código 5839)

Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a avaliação do bem penhorado às fls. 

23/24 ocorreu em 2016.

Assim, remetam-se os autos ao Distribuidor para que promova a 

atualização do valor da avaliação de fl. 104.

Sem prejuízo, nomeio como leiloeiro judicial a empresa “Leilões Judiciais 

Serrano”, na pessoa da Leiloeira, a Sra. CIRLEI FREITAS B. DA SILVA, 

Jucemat nº 22, que poderá ser encontrada na Rua 02, quadra 07, nº 264, 

Residencial J.K – B. Boa Esperança, Cuiabá - MT, CEP 78.068-000, 

devendo ser intimada para a realização dos trabalhos.

Designe-se data para venda judicial do bem penhorado de acordo com as 

datas a serem informadas pela leiloeira judicial.

Expeça-se o edital para afixação no lugar de costume e publicação, 

fazendo constar a existência de eventual ônus.

Em observância ao disposto no artigo 1.100 da CNGC e artigo 24, 

parágrafo único, do Decreto 21.981/32, fixo, a título de taxa de comissão, 

o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, que 

deverá ser paga a Leiloeira Oficial. Em caso de adjudicação ou remição, 

arbitro honorário em 2,5% (dois e meio por cento), devendo a parte 

executada juntar o comprovante de pagamento dos honorários nos autos.

Todos os atos referentes à hasta pública ficarão a cargo da leiloeira, nos 

moldes do artigo 884 do Código de Processo Civil, a qual deverá cumprir 

integralmente as exigências da CNGC.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110369 Nr: 711-91.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO ROGÉRIO VECCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DIAZ SILVEIRA - 

OAB:76788/RS, LIZANDRÉA ANTONINI KOENIG - OAB:OAB/RS-26050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Processo nº: 711-91.2012.811.0037 (Código 110369)

SENTENÇA
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Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ARIOVALDO 

ROGERIO VECCHI em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, 

devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 80 e 82 dos autos em apenso (código 52427), comprovante de 

transferência atestando que a obrigação foi adimplida.

À fl. 86 dos autos em apenso (código 52427), certidão de decurso de 

prazo da parte executada para manifestação sobre o depósito efetuado 

pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 80, 82 e 86 dos autos em 

apenso (código 52427).

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52427 Nr: 6966-41.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A . ROGERIO VECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIZANDRÉA ANTONINI KOENIG 

- OAB:OAB/RS-26050

 Processo nº: 6966-41.2007.811.0037 (Código 52427)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ARIOVALDO 

ROGERIO VECCHI em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, 

devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 80 e 82, comprovante de transferência atestando que a obrigação 

foi adimplida.

À fl. 86, certidão de decurso de prazo da parte executada para 

manifestação sobre o depósito efetuado pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE – MT.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 80, 82 e 86.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25343 Nr: 1786-83.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISHI TELEINFORMÁTICA E ELETRONICA 

LTDA., NELSON JUNITI NISHIMURA, NEIDE YOSHIMI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte Exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do Mandado, 

recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164882 Nr: 2614-25.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA 2 IRMÃOS LTDA, ROGÉRIO LUIS 

IAZUSKI, ALESSANDRA VILELA HONÓRIO, MAINARA LORAI IAZUSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUGUSTO BROGIO 

TOLFO - OAB:MT 21099

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar acerca 

do cumprimento do acordo lançado nos autos sob n. 1465961, vez que em 

consulta a SISCONDJ, nesta data, restou detectado a inexistência de 

conta judicial vinculada ao respectivo feito. Primavera do Leste-MT., 

28/11/18. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011564-18.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI ILMAR KERN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO(A))

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PAULO SCALCON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias indicar nos autos 
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dados bancários para expedição de alvará atinente a devolução do valor 

bloqueado à parte executada. Primavera do Leste-MT., 28/11/18. Neide 

Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000710-50.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANDYRA ROTTA ROSSETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo Vossa Senhoria a providenciar a retirada do(s) medicamento(s) 

diretamente com o fornecedor, bem como a trazer a(s) nota(s) fiscal(is), 

no prazo de 10 (dez) dias, após a aquisição, na conformidade da decisão 

lançada sob n. 16393167. Primavera do Leste-MT., 28/11/18. Neide Vaz 

Domingues Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002375-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MACEDO GALVAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Cumpra-se com URGÊNCIA, servindo de cópia da presente como 

mandado. Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. P. do Leste/MT, 28 de novembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011757-33.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZENI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO BRESCOVICI OAB - MT0011280A (ADVOGADO(A))

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, anexando planilha atualizada do débito. 

Primavera do Leste-MT., 28/11/18. Neide Vaz Domingues Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011050-31.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO(A))

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - MT21065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE MARIA GADONSKI (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8011050-31.2016.8.11.0037 Promovente: 

CLAUDIA CRISTINA MARQUES DA SILVA Promovido: IVONE MARIA 

GADONSKI Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por CLAUDIA 

CRISTINA MARQUES DA SILVA em face de IVONE MARIA GADONSKI. 

Analisando-se os autos, verifica-se que foram liberados alvarás em favor 

da requerente, bem como que a autora foi intimada para se manifestar 

quanto a existência de algum saldo remanescente, entretanto se mantém 

inerte até a presente data. Assim, deve o processo ser extinto sem 

resolução do mérito, conforme leciona o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu as diligências 

necessárias mantendo-se inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: 

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, inciso III do CPC. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no 

PJE. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012317-72.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMICIA CENTER MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO PINTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012317-72.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: PRIMICIA CENTER MODAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: PAULO ROGERIO PINTO DE OLIVEIRA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de 

penhoras. Não se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer 

perspectiva positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 

53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de bens 

penhoráveis em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença como 

certidão de dívida, para possibilitar futura execução caso venha a ter 

conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, 

proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente 

(Enunciado 76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

Primavera do Leste - MT, 12 de novembro de 2.018. Publicado e registrado 

no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 12 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002633-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANE ALLINNE MENEZES NAZARIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002633-77.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: LUANE ALLINNE MENEZES NAZARIO Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de 

penhoras. Não se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer 

perspectiva positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 

53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de bens 

penhoráveis em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença como 

certidão de dívida, para possibilitar futura execução caso venha a ter 

conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, 

proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente 

(Enunciado 76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 
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Primavera do Leste - MT, 12 de novembro de 2.018. Publicado e registrado 

no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 12 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012068-24.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMICIA CENTER MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012068-24.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: PRIMICIA CENTER MODAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. 

Não se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva 

positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 

9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis 

em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença como certidão de 

dívida, para possibilitar futura execução caso venha a ter conhecimento 

da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 

76 do FONAJE). Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 

12 de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 12 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011941-52.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011941-52.2016.8.11.0037. REQUERENTE: JULIO CESAR DE ALMEIDA 

REQUERIDO: CLARO TV Vistos. Diante das ponderações das partes, em 

especial da parte reclamada, que pediu a audiência de instrução entendo 

necessária a realização de a audiência de instrução e julgamento. Assim, 

designe-se data para realização de audiência de acordo pauta e contato 

prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, 

inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até 

o máximo de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 

34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o 

artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas 

intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data 

designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por 

ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Consigno que a parte reclamante ajuizou ação contra 

Itaucard S/A relativa à outra negativação, neste Juízo, sob o nº 

8011941-52.2016.811.0044, NO QUAL HOUVE ACORDO, já homologado 

pelo Juízo e extinta a ação. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Antes da designação, considerando os 

princípios que regem esta Justiça Especializada e tendo em vista os 

termos da audiência de conciliação, faculto à parte reclamada RATIFICAR 

a proposta de acordo formulada nos autos, em cinco dias, caso em que a 

parte reclamante deve ser intimada a se manifestar em cinco dias. 

Primavera do Leste/MT, 27 de novembro de 2017. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011217-82.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011217-82.2015.8.11.0037 

Promovente: JOSE WILSON DE SOUSA Promovido: OI S.A Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por JOSE WILSON DE SOUSA em 

face de OI S.A. FUNDAMENTO E DECIDO É de conhecimento público, que a 

parte Reclamada/Devedora (OI S.A.), é beneficiária da recuperação 

judicial, deferida nos autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara 

Empresarial do Estado do Rio de Janeiro. Deste modo, aplicável à espécie 

o Enunciado nº 51/FONAJE: “Os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria” Em sede de juizado especial não se fala em 

suspensão da execução, como consignado na decisão em que admitida a 

recuperação judicial, ou seja, havendo o deferimento da recuperação 

judicial, ainda que em medida acautelatória, extingue-se a execução com a 

expedição do título de crédito para habilitação no concurso universal de 

credores. Nesse sentido: “Ementa: Embargos a execução. EMPRESA EM 

FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO 

UNIVERSAL QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO 

N.º 51 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. 

Estando a parte em recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se 

indivisível, motivo pelo qual havendo o título executivo, deve ocorrer a 

habilitação do crédito no Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 

1ª TR – RI nº 0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho 

Fraga – j. 30/06/2015) Sendo assim, já constituído o crédito em favor da 

parte Reclamante/Credora mediante sentença, e diante do óbice legal 

promovido pelo benefício da recuperação judicial, JULGO EXTINTO este 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 8º c.c. o art. 51, incisos II 

e IV, ambos da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 6º, §4º c.c. o art. 52, III, da Lei nº 

11.101/2005 c.c. Enunciado 51/FONAJE. Expeça-se Certidão de Crédito, 

atualizada, do valor da condenação, em favor do Credor e, após, 

arquive-se. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 26 de novembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

26.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA GONDIM DE FREITAS (REQUERIDO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CERTIDÃO DO 
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OFICIAL JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAIR SOUZA DE BORJA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001802-92.2018.8.11.0037 

Promovente: DELMAIR SOUZA DE BORJA RAMOS Promovido: VIVO S.A. 

Trata-se de ação conexa com as ações n° 1001801-10.2018.8.11.0037, 

1003572-57.2017.8.11.0037 e 1003570-87.2017.8.11.0037. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação de Ação promovida por DELMAIR SOUZA DE 

BORJA RAMOS em face de VIVO S.A. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da 

Alegação de Incompetência do Juízo Em que pese a parte autora tenha 

alegado incompetência do Juízo sob o argumento de que seria necessária 

a realização de perícia grafotécnica, o que acarretaria em extinção do 

feito sem julgamento de mérito. Entendo que tal procedimento não é 

necessário no presente caso, vez que as assinaturas constantes nos 

documentos juntados pela ré, são idênticas às assinaturas apostadas nos 

documentos juntados pela autora, inclusive a assinatura do documento 

pessoal. Vejamos o entendimento jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – 

Inocorrência – Prova dos autos é suficiente a demonstrar a celebração do 

contrato de empréstimo, o usufruto da quantia creditada em conta corrente 

a esse título, e a ausência de pagamento das respectivas parcelas – 

Assinaturas apostas no contrato são idênticas à dos documentos 

pessoais da autora – Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto 

probatório suficiente - Comprovação inequívoca, pela ré, de que a 

inscrição da dívida foi exercício regular de direito - Ação proposta a 

despeito da existência comprovada da contratação e da dívida – Litigância 

de má-fé por parte da autora – Improcedência e multa por litigância de 

má-fé mantidas - Recurso não provido. (TJ-SP – APL – 

10920410420168260100 SP 1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira 

Paulilo, Data do Julgamento: 24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante 

desnecessidade de realização de perícia, não há que se falar em 

incompetência do Juizado Especial para julgar a presente ação. Passo à 

análise do mérito. A autora alega que a ré incluiu seus dados 

indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré contesta a ação 

aduzindo que o Requerente firmou contrato de prestação de serviços com 

a ré, por meio do qual foi habilitada a linha telefônica de n° 66 99923-2835, 

por meio da qual a autora utilizou os serviços disponibilizados e não 

adimpliu com o pagamento, o que resultou na negativação de seu nome. 

Por fim, alega que não cometeu nenhum ilícito, visto que agiu dentro de seu 

direito. Analisando a questão discutida verifico que a requerida comprovou 

suas alegações trazendo aos autos o Contrato de Permanência por 

Benefício e o Termo de Adesão e Contratação de Serviços, todos 

devidamente assinados pela autora, bem como trouxe aos autos cópia dos 

documentos pessoais da autora utilizados nas contratações dos serviços. 

Através dos documentos juntados e das telas sistêmicas, resta 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, bem como que o 

requerente firmou contrato com a requerida, bem como utilizou os serviços 

e não adimpliu com o pagamento. Portanto, há de se concluir que a autora 

utilizou os serviços da ré e não adimpliu com o pagamento, e num ato de 

má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo 

assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente 

devida. Ademais, importante mencionar que a autora ingressou com outras 

ações alegando suposta inclusão indevida de seu nome nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito (Ações n° 1003572-57.2017.8.11.0037 e n° 

1003570-87.2017.8.11.0037), no entanto restou comprovado que os 

débitos eram legítimos e as ações foram julgadas improcedentes. 

Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de 

que a autora utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não 

houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o 

pedido contraposto: a. Condeno a parte autora a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. 

Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à 

parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano moral. d. Condeno a parte 

autora ao pagamento do débito discutido na ação no valor R$152,57 

(cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), a reclamada, 

cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do 

INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da 

data desta sentença. e. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003440-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003440-63.2018.8.11.0037 

Promovente: LEANDRO SANTOS MOURA Promovido: VIVO S.A. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por LEANDRO SANTOS MOURA em 

face de VIVO S.A. FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista o pedido de 

desistência e extinção feito pela parte autora, homologo a desistência da 

ação para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 
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Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010855-80.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GLEICIANE FERREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A DILIGENCIA DO 

OFICIAL JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012540-25.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA CONCEICAO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, anexando planilha atualizada atinente ao débito. 

Primavera do Leste-MT., 28/11/18. Neide Vaz Domingues Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001801-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAIR SOUZA DE BORJA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001801-10.2018.8.11.0037 

Promovente: DELMAIR SOUZA DE BORJA RAMOS Promovido: VIVO S.A. 

Trata-se de ação conexa com a ação n° 1001802-92.2018.8.11.0037. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de Ação promovida por DELMAIR 

SOUZA DE BORJA RAMOS em face de VIVO S.A. Devidamente citada, a 

requerida apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da 

Alegação de Incompetência do Juízo Em que pese a parte autora tenha 

alegado incompetência do Juízo sob o argumento de que seria necessária 

a realização de perícia grafotécnica, o que acarretaria em extinção do 

feito sem julgamento de mérito. Entendo que tal procedimento não é 

necessário no presente caso, vez que as assinaturas constantes nos 

documentos juntados pela ré, são idênticas às assinaturas apostadas nos 

documentos juntados pela autora, inclusive a assinatura do documento 

pessoal. Vejamos o entendimento jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – 

Inocorrência – Prova dos autos é suficiente a demonstrar a celebração do 

contrato de empréstimo, o usufruto da quantia creditada em conta corrente 

a esse título, e a ausência de pagamento das respectivas parcelas – 

Assinaturas apostas no contrato são idênticas à dos documentos 

pessoais da autora – Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto 

probatório suficiente - Comprovação inequívoca, pela ré, de que a 

inscrição da dívida foi exercício regular de direito - Ação proposta a 

despeito da existência comprovada da contratação e da dívida – Litigância 

de má-fé por parte da autora – Improcedência e multa por litigância de 

má-fé mantidas - Recurso não provido. (TJ-SP – APL – 

10920410420168260100 SP 1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira 

Paulilo, Data do Julgamento: 24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante 

desnecessidade de realização de perícia, não há que se falar em 

incompetência do Juizado Especial para julgar a presente ação. Passo à 

análise do mérito. A autora alega que a ré incluiu seus dados 

indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré contesta a ação 

aduzindo que o Requerente firmou contrato de prestação de serviços com 

a ré, por meio do qual foi habilitada a linha telefônica de n°66 99638-0315, 

por meio da qual a autora utilizou os serviços disponibilizados e não 

adimpliu com o pagamento, o que resultou na negativação de seu nome. 

Por fim, alega que não cometeu nenhum ilícito, visto que agiu dentro de seu 

direito. Analisando a questão discutida verifico que a requerida comprovou 

suas alegações trazendo aos autos o Contrato de Permanência de 

Benefício, Termo de Adesão e Contratação de Serviços e o sumário de 

venda, todos devidamente assinados pela autora, bem como trouxe aos 

autos cópia dos documentos pessoais da autora utilizados nas 

contratações dos serviços. Através dos documentos juntados e das telas 

sistêmicas, resta demonstrada a relação jurídica entre as partes, bem 

como que o requerente firmou contrato com a requerida, bem como utilizou 

os serviços e não adimpliu com o pagamento. Portanto, há de se concluir 

que a autora utilizou os serviços da ré e não adimpliu com o pagamento, e 

num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. 

Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é 

totalmente devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, 

aliadas ao fato de que a autora utilizou os serviços contratados, resta 

demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto: a. Condeno a parte 

autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano 

moral. d. Condeno a parte autora ao pagamento do débito discutido na 

ação no valor R$147,17 (cento e quarenta e sete reais e dezessete 

centavos), a reclamada, cujo valor há de ser corrigido monetariamente 

pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao 

mês, ambos, contados da data desta sentença. e. Indefiro a gratuidade de 

Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no 

PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002771-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSMAR MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002771-10.2018.8.11.0037 

Promovente: JOSMAR MESSIAS Promovido: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por JOSMAR MESSIAS em 

face de BANCO BRADESCO S.A. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Do 

indeferimento do pedido de desistência da ação e desnecessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Observa-se que o autor no ID n° 

15477000 fez pedido de desistência da ação, sob alegação de 

necessidade de perícia grafotécnica. Entretanto, embora o autor tenha 

autonomia de requerer a desistência da ação a qualquer tempo, sendo o 

processo extinto sem resolução do mérito, em casos em que há indícios 

de litigância de má-fé ou lide temerária, o pedido de desistência não 

implicará em extinção do processo, conforme enunciado 90 do FONAJE. 

Vejamos: Enunciado 90 – “A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” No 

presente caso, verifico que se trata de litigância de má-fé, bem como de 

lide temerária, uma vez que a parte ré juntou contrato devidamente 

assinado pelo autor e somente após a juntada dos documentos é que o 

autor pediu desistência da ação. Desse modo, indefiro o pedido de 

desistência da ação. Ademais, em que pese a parte autora tenha alegado 

incompetência do Juízo sob o argumento de que seria necessária a 

realização de perícia grafotécnica, entendo que tal procedimento não é 

necessário no presente caso, vez que as assinaturas constantes nos 

documentos juntados pela ré, são idênticas às assinaturas apostadas nos 

documentos juntados pelo autor, inclusive a assinatura do documento 

pessoal. Vejamos o entendimento jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – 

Inocorrência – Prova dos autos é suficiente a demonstrar a celebração do 

contrato de empréstimo, o usufruto da quantia creditada em conta corrente 

a esse título, e a ausência de pagamento das respectivas parcelas – 

Assinaturas apostas no contrato são idênticas à dos documentos 

pessoais da autora – Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto 

probatório suficiente - Comprovação inequívoca, pela ré, de que a 

inscrição da dívida foi exercício regular de direito - Ação proposta a 

despeito da existência comprovada da contratação e da dívida – Litigância 

de má-fé por parte da autora – Improcedência e multa por litigância de 

má-fé mantidas - Recurso não provido. (TJ-SP – APL – 

10920410420168260100 SP 1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira 

Paulilo, Data do Julgamento: 24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante 

desnecessidade de realização de perícia, não há que se falar em 

incompetência do Juizado Especial para julgar a presente ação. Passo à 

análise do mérito. O autor alega que o réu incluiu seus dados 

indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. O réu contesta a 

ação aduzindo que o Reclamante é titular do cartão de crédito VISA 

INTERNACIONAL BRADESCO SEGUROS sob o nº 4551.XXXX.XXXX.8461, 

por meio do qual foram contraídos débitos, que restaram inadimplidos, 

ocasionando a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Por fim, alega que não cometeu nenhum ilícito, visto que agiu dentro de seu 

direito. Analisando a questão discutida verifico que o requerido comprovou 

suas alegações trazendo aos autos a Ficha de Proposta de Abertura de 

Conta e o Termo de Adesão a Produtos e serviços, ambos devidamente 

assinados, bem como trouxe aos as faturas do cartão de crédito do autor 

e imagens de telas sistêmicas. Através dos documentos juntados pelo réu 

e através das telas sistêmicas juntadas, resta demonstrada a relação 

jurídica entre as partes, bem como que o requerente utilizou os serviços 

do réu e não adimpliu com o pagamento. Ademais, pelo extrato de 

negativação do autor é possível observar que existe outra negativação em 

seu nome e que não está sendo discutida judicialmente, o que demonstra 

que o autor não tem zelo por seu bom nome. Portanto, há de se concluir 

que o autor utilizou os serviços do réu e não adimpliu com o pagamento, e 

num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. 

Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é 

totalmente devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, 

aliadas ao fato de que o autor utilizou os serviços contratados, resta 

demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte do réu. Assim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte 

reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à parte contrária. c. 

Indefiro o pedido de dano moral. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 22 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 22.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012261-39.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUZENIR OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, anexando planilha atualizada atinente ao débito. 

Primavera do Leste-MT., 28/11/18. Neide Vaz Domingues Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010617-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ADRIANO MONTEIRO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - MT21065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 
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(EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010617-27.2016.8.11.0037 Promovente: 

REGINALDO ADRIANO MONTEIRO SILVA Promovido: AMERICANO 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida 

por REGINALDO ADRIANO MONTEIRO SILVA em face de AMERICANO 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME. Analisando-se 

os autos, verifica-se que o exequente foi intimado para indicar bens à 

penhora, entretanto se manteve inerte. O parágrafo 4°, do artigo 53, da Lei 

9099/95, dispõe que em caso de inexistência de bens penhoráveis, o 

processo será extinto. Vejamos: “Art. 53. A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” Na presente execução, não foi indicado nenhum 

bem penhorável, motivo pelo qual o processo deve ser extinto, ante a 

inexistência de bens penhoráveis. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE 

AFASTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE BENS 

PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A alegação do 

recorrente de que a sentença não obedeceu ao disposto no art. 38 da lei 

9.099/95 no que tange ao breve resumo dos fatos não merece guarida. A 

sentença ora combatida fora proferida em fase de execução, onde não há 

previsão de realização de audiência. Outrossim, o motivo da extinção 

deste processo encontra-se explicitado de forma satisfatória. Preliminar 

repelida. 2) Verifica-se da análise dos autos que o exequente fora 

intimado no dia 06/11/2015 (movimento de ordem 58) a indicar bens 

passíveis de penhora, todavia, manteve-se inerte. O Juízo a quo então 

extinguiu com base no art. 53, § 4º da lei 9.099/95, que traz de forma 

límpida a consequência da inexistência de bens passíveis de penhora. 

Assim, impõe-se a confirmação da Sentença. 3) Recurso conhecido e 

desprovido. (TJ-AP - RI: 00384730920148030001 AP, Relator: EDUARDO 

FREIRE CONTRERAS, Data de Julgamento: 05/05/2016, TURMA RECURSAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS)” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 53, §4° da Lei 9.099/95 c/c Art. 

51, §1° do mesmo diploma legal. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 22 

de novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 22.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010736-85.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UESLEI ALESSANDRO CARVALHO DA CUNHA (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CARTA 

DEVOLVIDA E DILIGENCIA DO OFICIAL JUNTADA AOS AUTOS E 

REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012535-03.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANE PAZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, anexando planilha atualizada atinente ao débito. 

Primavera do Leste-MT., 28/11/18. Neide Vaz Domingues Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002756-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002756-41.2018.8.11.0037 

Promovente: MARIA ROSA SILVA DOS SANTOS Promovido: VIVO S.A. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de Ação promovida por MARIA ROSA 

SILVA DOS SANTOS em face de VIVO S.A. Devidamente citada, a 

requerida apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Do 

indeferimento do pedido de desistência da ação e desnecessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Observa-se que a autora no ID n° 

15508244 fez pedido de desistência da ação, sob alegação de 

necessidade de perícia grafotécnica. Entretanto, embora a autora tenha 

autonomia de requerer a desistência da ação a qualquer tempo, sendo o 

processo extinto sem resolução do mérito, em casos em que há indícios 

de litigância de má-fé ou lide temerária, o pedido de desistência não 

implicará em extinção do processo, conforme enunciado 90 do FONAJE. 

Vejamos: Enunciado 90 – “A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” No 

presente caso, verifico que se trata de litigância de má-fé, bem como de 

lide temerária, uma vez que a parte ré juntou contrato devidamente 

assinado pela autora e somente após a juntada dos documentos é que a 

autora pediu desistência da ação. Desse modo, indefiro o pedido de 

desistência da ação. Ademais, entendo que procedimento de perícia 

grafotécnica não é necessário no presente caso, vez que as assinaturas 

constantes nos documentos juntados pela ré, são idênticas às 

assinaturas apostadas nos documentos juntados pela autora, inclusive a 

assinatura do documento pessoal. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO 

INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova dos 

autos é suficiente a demonstrar a celebração do contrato de empréstimo, 

o usufruto da quantia creditada em conta corrente a esse título, e a 

ausência de pagamento das respectivas parcelas – Assinaturas apostas 

no contrato são idênticas à dos documentos pessoais da autora – 

Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - 

Comprovação inequívoca, pela ré, de que a inscrição da dívida foi 

exercício regular de direito - Ação proposta a despeito da existência 

comprovada da contratação e da dívida – Litigância de má-fé por parte da 

autora – Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas - Recurso 

não provido. (TJ-SP – APL – 10920410420168260100 SP 

1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira Paulilo, Data do Julgamento: 

24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
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26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante desnecessidade de realização de 

perícia, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para 

julgar a presente ação. Passo à análise do mérito. A autora alega que a ré 

incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré 

contesta a ação aduzindo que o Requerente firmou contrato de prestação 

de serviços com a ré, por meio da qual a autora utilizou os serviços 

disponibilizados e não adimpliu com o pagamento das faturas dos meses 

de maio e julho de 2017, o que resultou na negativação de seu nome. Por 

fim, alega que não cometeu nenhum ilícito, visto que agiu dentro de seu 

direito. Analisando a questão discutida verifico que a requerida comprovou 

suas alegações trazendo aos autos o Contrato de Permanência por 

Benefício e o Termo de Adesão e Contratação de Serviços, todos 

devidamente assinados pela autora, bem como trouxe aos autos cópia dos 

documentos pessoais da requerente utilizados nas contratações dos 

serviços. Através dos documentos juntados e das telas sistêmicas, resta 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, bem como que a 

requerente firmou contratos com a requerida, utilizou os serviços e não 

adimpliu com o pagamento. Ademais, através do extrato de negativação 

juntado pela autora, observa-se que está possui outras negativações em 

seu nome e não discutidas judicialmente, o que demonstra que a autora 

não tem zelo por seu bom nome. Portanto, há de se concluir que a autora 

utilizou os serviços da ré e não adimpliu com o pagamento, e num ato de 

má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo 

assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente 

devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao 

fato de que a autora utilizou os serviços contratados, resta demonstrado 

que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto: a. Condeno a parte 

autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano 

moral. d. Condeno a parte autora ao pagamento do débito discutido na 

ação, qual seja de R$ 159,98 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e 

oito centavos), a reclamada, cujo valor há de ser corrigido monetariamente 

pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao 

mês, ambos, contados da data desta sentença. e. Indefiro a gratuidade de 

Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no 

PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 22 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 22.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012258-84.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ZAUPA REMACRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, anexando planilha atualizada atinente ao débito. 

Primavera do Leste-MT., 28/11/18. Neide Vaz Domingues Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003029-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRENE GENEROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003029-20.2018.8.11.0037 

Promovente: JACIRENE GENEROSA DA SILVA Promovido: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Trata-se de ação conexa com as ações de n° 

1003028-35.2018.8.11.0037 E n° 1003024-95.2018.8.11.0037. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação de Ação promovida por JACIRENE GENEROSA 

DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Devidamente citada, a 

requerida apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A autora alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao 

banco de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto 

desconhece o débito em questão. A ré contesta a ação aduzindo que a 

Requerente firmou contrato de prestação de serviços com a ré, contrato 

nº 0256619777, referente a linha telefônica de n° (66) 99939-7424, por 

meio da qual a autora utilizou os serviços disponibilizados e não adimpliu 

com o pagamento, o que resultou na negativação de seu nome. Por fim, 

alega que não cometeu nenhum ilícito, visto que agiu dentro de seu direito. 

Analisando a questão discutida verifico que a requerida comprovou suas 

alegações trazendo aos autos a gravação da contratação do serviço de 

telefonia móvel, telas sistêmicas e faturas da linha móvel da autora. Os 

serviços da ré foram contratados pela autora através de ligação 

telefônica, na qual a autora demonstra interesse na contratação, bem 

como realiza todos os procedimentos de contratação dos serviços. 

Ademais, os documentos juntados e das telas sistêmicas, corroboram 

para demonstrar a relação jurídica entre as partes, bem como que a 

requerente firmou contrato com a requerida, utilizou os serviços e não 

adimpliu com o pagamento. Ainda, importante mencionar que o endereço 

indicado pela autora em sua inicial, é o mesmo constante nas faturas da 

linha móvel juntada pela ré, bem como é o mesmo indicado pela autora no 

momento da contratação por telefone. Portanto, há de se concluir que a 

autora utilizou os serviços da ré e não adimpliu com o pagamento, e num 

ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. 

Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é 

totalmente devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, 

aliadas ao fato de que a autora utilizou os serviços contratados, resta 

demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 
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pedido inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto: a. Condeno a parte 

autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano 

moral. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 22 de novembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

22.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002685-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JASCOSVSKI DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002685-39.2018.8.11.0037 

Promovente: SANDRA JASCOSVSKI DANTAS Promovido: ITAU UNIBANCO 

S/A Trata-se de ação conexa com a ações n°1002686-24.2018.8.11.0037, 

n° 1002683-69.2018.8.11.0037 e n°1002681-02.2018.8.11.0037. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por SANDRA JASCOSVSKI 

DANTAS em face de ITAU UNIBANCO S/A. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Do 

indeferimento do pedido de desistência da ação Observa-se que a autora 

no ID n° 15495168 fez pedido de desistência da ação. Entretanto, embora 

a autora tenha autonomia de requerer a desistência da ação a qualquer 

tempo, sendo o processo extinto sem resolução do mérito, em casos em 

que há indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, o pedido de 

desistência não implicará em extinção do processo, conforme enunciado 

90 do FONAJE. Vejamos: Enunciado 90 – “A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária.” No presente caso, verifico que se trata de litigância de má-fé, 

bem como de lide temerária, uma vez que a parte autora no ID n° 15356726 

requereu a redesignação da audiência sob argumento de que estaria na 

Cidade de São Paulo-SP, em virtude do falecimento de seu irmão. Ocorre 

que, na data da audiência a autora compareceu e sendo indagada sobre o 

referido requerimento, afirmou que não esteve viajando naquela semana, 

bem como não teve nenhum irmão falecido entre aquelas naquela data ou 

data próxima, conforme podemos observar na ata de audiência de ID 

n°15363864. Desse modo, indefiro o pedido de desistência da ação. Passo 

à análise do mérito. A autora alega que o réu incluiu seus dados 

indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. O réu contesta a 

ação aduzindo que a Reclamante possuiu relação jurídica com a 

reclamado, uma vez que é titular da conta-corrente 02678-2, da agência 

2799, desde 16/05/2012. Aduz que trata-se de conta corrente migrada 

que originalmente era 1650/02343-3, cuja abertura ocorreu em 16/05/2012, 

por meio da qual foram contraídos débitos que não foram adimplidos. Por 

fim, alega que não cometeu nenhum ilícito, visto que agiu dentro de seu 

direito. Analisando a questão discutida verifico que o requerido comprovou 

suas alegações trazendo aos autos a Ficha de Proposta de Abertura de 

Conta e o Proposta de Contratação de Serviços, ambos devidamente 

assinados pela autora, bem como trouxe aos autos extratos da 

movimentação da conta e imagens de telas sistêmicas. Através dos 

documentos juntados pelo réu e através das telas sistêmicas juntadas, 

resta demonstrada a relação jurídica entre as partes, bem como que a 

requerente utilizou os serviços do réu e não adimpliu com o pagamento. 

Ademais, o endereço constante no contrato é o mesmo endereço indicado 

na inicial, o que demonstra que a autora tinha pleno conhecimento do 

débito. Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os serviços do réu 

e não adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação 

aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome 

no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Considerando a 

presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que a autora 

utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não houve 

qualquer ato ilícito por parte do réu. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano 

moral. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 23 de novembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

23.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011773-84.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FERNANDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, anexando planilha atualizada atinente ao débito. 

Primavera do Leste-MT., 28/11/18. Neide Vaz Domingues Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002683-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JASCOSVSKI DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 
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(ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002683-69.2018.8.11.0037 

Promovente: SANDRA JASCOSVSKI DANTAS Promovido: BANCO 

ITAUCARD S.A Trata-se de ação conexa com a ações 

n°1002686-24.2018.8.11.0037,  n°1002685-39.2018.8.11.0037 e 

n°1002681-02.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado 

o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por SANDRA JASCOSVSKI DANTAS em face de BANCO ITAUCARD S.A. 

A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Preliminarmente Do indeferimento do pedido de 

desistência da ação Observa-se que a autora no ID n° 15495498 fez 

pedido de desistência da ação. Entretanto, embora a autora tenha 

autonomia de requerer a desistência da ação a qualquer tempo, sendo o 

processo extinto sem resolução do mérito, em casos em que há indícios 

de litigância de má-fé ou lide temerária, o pedido de desistência não 

implicará em extinção do processo, conforme enunciado 90 do FONAJE. 

Vejamos: Enunciado 90 – “A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” No 

presente caso, verifico que se trata de litigância de má-fé, bem como de 

lide temerária, uma vez que a parte autora no ID n° 15356725 requereu a 

redesignação da audiência sob argumento de que estaria na Cidade de 

São Paulo-SP, em virtude do falecimento de seu irmão. Ocorre que, na 

data da audiência a autora compareceu e sendo indagada sobre o referido 

requerimento, afirmou que não esteve viajando naquela semana, bem 

como não teve nenhum irmão falecido entre aquelas naquela data ou data 

próxima, conforme podemos observar na ata de audiência de ID 

n°15363848. Desse modo, indefiro o pedido de desistência da ação. Passo 

à análise do mérito. A autora alega que o réu incluiu seus dados 

indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. O réu contesta a 

ação aduzindo que a Reclamante possuiu relação jurídica com a 

reclamado, uma vez que é titular de cartão de crédito junto ao réu, por 

meio da qual foram contraídos débitos que não foram adimplidos. Por fim, 

alega que não cometeu nenhum ilícito, visto que agiu dentro de seu direito. 

Analisando a questão discutida verifico que o requerido comprovou suas 

alegações trazendo aos autos a Ficha de Proposta de Abertura de Conta 

devidamente assinada pela autora, bem como trouxe aos autos imagens 

de telas sistêmicas, faturas do cartão de crédito da autora e cópias dos 

documentos utilizados pela autora no momento da contratação dos 

serviços. Através dos documentos juntados pelo réu e através das telas 

sistêmicas juntadas, resta demonstrada a relação jurídica entre as partes, 

bem como que a requerente utilizou os serviços do réu e não adimpliu com 

o pagamento. Ademais, o endereço constante no contrato e nas faturas é 

o mesmo endereço indicado na inicial, o que demonstra que a autora tinha 

pleno conhecimento do débito. Portanto, há de se concluir que a autora 

utilizou os serviços do réu e não adimpliu com o pagamento, e num ato de 

má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo 

assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente 

devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao 

fato de que a autora utilizou os serviços contratados, resta demonstrado 

que não houve qualquer ato ilícito por parte do réu. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte 

reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à parte contrária. c. 

Indefiro o pedido de dano moral. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. e. 

Indefiro o pedido contraposto, uma vez que excede o teto de 40 salários 

mínimos dos juizados especiais. Transitada em julgado, intime-se para 

pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 23 de novembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

23.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011182-25.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DOS SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, anexando planilha atualizada atinente ao débito. 

Primavera do Leste-MT., 28/11/18. Neide Vaz Domingues Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002686-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JASCOSVSKI DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002686-24.2018.8.11.0037 

Promovente: SANDRA JASCOSVSKI DANTAS Promovido: ITAU UNIBANCO 

S/A Trata-se de ação conexa com a  ações  n ° 

1002681-02.2018.8.11.0037, n° 1002683-69.2018.8.11.0037 e n° 

1002685-39.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por SANDRA JASCOSVSKI DANTAS em face de ITAU UNIBANCO S/A. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Preliminarmente Do indeferimento do pedido de desistência da ação 

Observa-se que a autora no ID n° 15495155 fez pedido de desistência da 

ação, sob alegação de que não possui mais interesse no feito. Entretanto, 

embora a autora tenha autonomia de requerer a desistência da ação a 

qualquer tempo, sendo o processo extinto sem resolução do mérito, em 

casos em que há indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, o pedido 

de desistência não implicará em extinção do processo, conforme 
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enunciado 90 do FONAJE. Vejamos: Enunciado 90 – “A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária.” No presente caso, verifico que se trata de 

litigância de má-fé, uma vez que a autora apenas requereu a desistência 

do feito após não comparecer injustificadamente em audiência de 

conciliação. É certo que a ausência da parte autora em audiência de 

conciliação, sem apresentar qualquer justificativa comprovada, implica na 

aplicação de multa, nos termos do §8 do Art. 334 do CPC. Assim, entendo 

que com o pedido de desistência da ação a autora está buscando 

esquivar-se da pena de multa a ser imposta em razão de sua ausência. 

Cumpre mencionar que no ID n°16356727, a autora requereu a 

redesignação da audiência de conciliação, entretanto não comprovou 

suas alegações e posteriormente requereu desistência do feito. Ainda, 

importante mencionar que a autora compareceu nas demais audiências 

das ações conexas que se realizaram no mesmo dia 17/09/2018. Desse 

modo, indefiro o pedido de desistência da ação e determino a extinção do 

feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência injustificada da 

autora à audiência de conciliação. Conforme o art. 51 da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, implica na 

extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, julgo extinto o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I e seu §1°, da 

Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, 

anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 23 de novembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 23.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000654-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIELE ALMEIDA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1000654-17.2016.8.11.0037 Promovente: 

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP Promovido: 

JOSIELE ALMEIDA FERREIRA Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. SAO CARLOS COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - EPP em face de JOSIELE ALMEIDA FERREIRA. 

Analisando-se os autos, verifica-se que até o presente momento a ré não 

foi citada, uma vez que a autora não informou o endereço correto. Cumpre 

mencionar que, a autora requereu a suspensão do feito para diligenciar 

em busca do endereço, bem como foi intimada para fornecer o endereço 

da ré após o termino do prazo da suspensão, entretanto se manteve 

inerte. Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, 

conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, 

uma vez que a autora não promoveu as diligências necessárias para 

preenchimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo, bem como se manteve inerte por mais de 30 (trinta 

dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 485, incisos III e IV do CPC. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no 

PJE. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003215-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22114/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELLA MARIS FABRICIO VIEIRA (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1003215-77.2017.8.11.0037 Promovente: 

ANA PAULA DA SILVA Promovido: STELLA MARIS FABRICIO VIEIRA 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por ANA PAULA DA SILVA 

em face de STELLA MARIS FABRICIO VIEIRA. Analisando-se os autos, 

verifica-se que até o presente momento a ré não foi citado, uma vez que a 

autora não informou o endereço correto. Cumpre mencionar que, a 

requerente foi intimada para requerer o que entender de direito, entretanto 

não se manifestou até o presente momento. Assim, deve o processo ser 

extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos III e 

IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a autora não promoveu as 

diligências necessárias para preenchimento dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como se manteve 

inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 16 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 16.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011904-59.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABADIA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8011904-59.2015.8.11.0037 Promovente: 

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME Promovido: ABADIA RODRIGUES DA 

SILVA Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por APP 

IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME em face de ABADIA RODRIGUES DA 

SILVA. Analisando-se os autos, verifica-se que até o presente momento a 

ré não foi citada, uma vez que a autora não informou o endereço correto. 

Cumpre menciona que, a requerente foi intimada para fornecer novo 

endereço da ré, entretanto se manteve inerte. Assim, deve o processo ser 

extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos III e 

IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a autora não promoveu as 

diligências necessárias para preenchimento dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como se manteve 

inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 16 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 16.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001851-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DONAVAS STRAICE RODRIGUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001851-36.2018.8.11.0037 

Promovente: DONAVAS STRAICE RODRIGUES SOUZA Promovido: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por DONAVAS STRAICE RODRIGUES SOUZA em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da 

desnecessidade de realização de perícia grafotécnica. Em que pese a 

parte autora tenha alegado incompetência do Juízo sob o argumento de 

que seria necessária a realização de perícia grafotécnica, entendo que tal 

procedimento não é necessário no presente caso, vez que as assinaturas 

constantes nos documentos juntados pelo réu, são idênticas às 

assinaturas apostadas nos documentos juntados pelo autor, inclusive a 

assinatura do documento pessoal. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO 

INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova dos 

autos é suficiente a demonstrar a celebração do contrato de empréstimo, 

o usufruto da quantia creditada em conta corrente a esse título, e a 

ausência de pagamento das respectivas parcelas – Assinaturas apostas 

no contrato são idênticas à dos documentos pessoais da autora – 

Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - 

Comprovação inequívoca, pela ré, de que a inscrição da dívida foi 

exercício regular de direito - Ação proposta a despeito da existência 

comprovada da contratação e da dívida – Litigância de má-fé por parte da 

autora – Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas - Recurso 

não provido. (TJ-SP – APL – 10920410420168260100 SP 

1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira Paulilo, Data do Julgamento: 

24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante desnecessidade de realização de 

perícia, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para 

julgar a presente ação. Passo à análise do mérito. O autor alega que o réu 

incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. O réu 

contesta a ação aduzindo que o Reclamante é titular do cartão de crédito 

VISA FACIL sob o nº 4096 XXXX XXXX 9312, por meio do qual foram 

contraídos débitos, que restaram inadimplidos, ocasionando a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, alega que não 

cometeu nenhum ilícito, visto que agiu dentro de seu direito. Analisando a 

questão discutida verifico que o requerido comprovou suas alegações 

trazendo aos autos a Ficha de Proposta de Abertura de Conta e o Termo 

de Adesão a Produtos e serviços, ambos devidamente assinados, bem 

como trouxe aos autos cópia dos documentos pessoais do autor utilizados 

na contratação dos serviços e as faturas do cartão de crédito do autor. 

Através dos documentos juntados pelo réu e através das telas sistêmicas 

juntadas, resta demonstrada a relação jurídica entre as partes, bem como 

que o requerente utilizou os serviços do réu e não adimpliu com o 

pagamento. Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os serviços do 

réu e não adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com 

ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu 

nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Considerando a 

presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor 

utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não houve 

qualquer ato ilícito por parte do réu. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano 

moral. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004597-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO MARION (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUNICE EVANGELINA DE JESUS DO SACRAMENTO (EXECUTADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004597-08.2017.8.11.0037 

Promovente: ELIANDRO MARION Promovido: CLEUNICE EVANGELINA DE 

JESUS DO SACRAMENTO Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por ELIANDRO MARION em face de CLEUNICE EVANGELINA DE JESUS DO 

SACRAMENTO. FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista que a autora 

informou o total pagamento do débito, conforme ID n° 12775803, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 924, II, do CPC. Determino outrossim, o arquivamento e a baixa dos 

autos, com as cautelas de praxe. Sem ônus sucumbenciais e custas, face 

o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 26 de novembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 26.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002585-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UENDEL FLAVIO BARBOSA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1002585-21.2017.8.11.0037 Promovente: 

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA – EPP Promovido: UENDEL FLAVIO 

BARBOSA FERREIRA Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 
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por FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA – EPP em face de UENDEL 

FLAVIO BARBOSA FERREIRA. Analisando-se os autos, verifica-se que 

até o presente momento o réu não foi citado, uma vez que a autora não 

informou o endereço correto. Cumpre mencionar que, a autora requereu a 

suspensão do feito para diligenciar em busca do endereço, bem como foi 

intimada para fornecer o endereço do réu após o termino do prazo da 

suspensão, entretanto se manteve inerte. Assim, deve o processo ser 

extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos III e 

IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a autora não promoveu as 

diligências necessárias para preenchimento dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como se manteve 

inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010747-51.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURIVAN RODRIGUES DA CRUZ (EXECUTADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010747-51.2015.8.11.0037 

Promovente: EGIDIO ZANATTA - EPP Promovido: AURIVAN RODRIGUES 

DA CRUZ Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por EGIDIO 

ZANATTA - EPP em face de AURIVAN RODRIGUES DA CRUZ. 

FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista que a autora informou o total 

pagamento do débito, conforme ID n° 15451391, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 924, II, 

do CPC. Determino outrossim, o arquivamento e a baixa dos autos, com as 

cautelas de praxe. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 16 de novembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 16.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003613-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONILDA MARIA SILVA DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1003613-24.2017.8.11.0037 Promovente: 

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA – EPP Promovido: VERONILDA MARIA 

SILVA DOS SANTOS FERREIRA Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA – EPP em face 

de VERONILDA MARIA SILVA DOS SANTOS FERREIRA. Analisando-se os 

autos, verifica-se que até o presente momento a ré não foi citada, uma 

vez que a autora não informou o endereço correto. Cumpre mencionar 

que, a autora requereu a suspensão do feito para diligenciar em busca do 

endereço, bem como foi intimada para fornecer o endereço da ré após o 

termino do prazo da suspensão, entretanto se manteve inerte. Assim, 

deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o 

artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a 

autora não promoveu as diligências necessárias para preenchimento dos 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem 

como se manteve inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001847-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MORAIS TOBIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001847-96.2018.8.11.0037 

Promovente: TIAGO MORAIS TOBIAS Promovido: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por TIAGO 

MORAIS TOBIAS em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Devidamente citado, o reclamado apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Das Preliminares A respeito do pedido de indeferimento da 

petição inicial alegado em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no artigo 330 

do CPC, motivo pelo qual afasto a preliminar de mérito vindicada. Passo à 

análise do mérito. Aduz o autor que manteve relação jurídica com o réu 

através de um cartão de crédito, bem como alega que realizou todos os 

pagamentos das faturas, inclusive a do mês de setembro de 2017. Afirma 

que no mês de janeiro de 2018 realizou o último pagamento da fatura e 

requereu o cancelamento do cartão de crédito. Assevera que em março 

de 2018 se dirigiu até um estabelecimento comercial para realizar 

compras, entretanto foi impedido, ante a existência de uma restrição em 

seu nome, realizada pelo réu. O réu contesta a ação aduzindo que o 

requerente não comprovou a conduta ilícita cometida pelo requerido, bem 

como alega que agiu em exercício regular do direito, não podendo, 

portanto, se falar em indenização. Analisando a questão discutida verifico 

que razão assiste a parte requerente, eis que o requerido manteve seu 

nome inscrito no banco de dados do SERASA/SPC mesmo após o 

pagamento do débito. O autor comprovou nos autos que efetuou o 

pagamento da dívida, entretanto a parte ré não retirou a restrição de seu 

nome, o que era seu dever fazer, haja vista que cabe aos credores 
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manter o banco de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito devidamente 

atualizados. Ademais, o requerido não juntou nenhum documento capaz 

de comprovar o débito, apenas juntou o contrato e as faturas que foram 

emitidas ao longo da relação jurídica, mas que não comprovam que o autor 

estava em débito. Além disso, o requerente juntou as faturas e os 

comprovantes de pagamento e mesmo após o pagamento da fatura em 

atraso o requerido manteve o nome do requerente no cadastro de 

inadimplentes. Assim, resta configurada a ilícita conduta da parte 

reclamada que, por sua conta e risco manteve os dados do reclamante à 

consulta pública, qualificando-o como mau pagador, quando este já havia 

quitado o seu débito. Em razão da comprovação do pagamento do débito, 

tenho que a declaração de inexistência do débito encontra acolhida na 

presente demanda, eis que já devidamente quitada. Assim, está evidente 

que no caso em apreço, extrapolou o mero descumprimento contratual e 

alcançou o abuso do direito na seara consumerista, insculpido no art. 39, 

IV do CDC, vez que a reclamada, prevaleceu-se da hipossuficiência 

técnica do reclamante. Ademais, no presente caso, o dano moral é 

considerado presumido ou in re ipsa, prescindindo-se de comprovação, 

pois insuscetível de demonstração no mundo fático a dor, a angústia, a 

intranquilidade, enfim, o abalo psíquico e quaisquer outras ofensas à 

personalidade da pessoa, haja vista que integra o rol de direito 

extrapatrimoniais e sua exigência de comprovação supera, em muito, os 

limites da razoabilidade. Nesse sentido entende o STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME 

DE CONSUMIDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. 

RAZOABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 

1. A manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à 

própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor 

da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia 

estipulada for irrisória ou exagerada, o que não se configura na presente 

hipótese. 3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois a parte 

agravante não comprovou as similitudes fáticas e divergências decisórias 

entre os casos confrontados. 4. Se a parte agravante não apresenta 

argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente 

agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 661456 BA 

2015/0009014-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Julgamento: 26/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

15/06/2015)” Forte nessas razões, concluo pelo cabimento dos danos 

morais. Resta, contudo, valorar o quantum. Desta feita, entendo cabível a 

repressão eficiente de todo abuso praticado no mercado de consumo, 

capaz de causar prejuízos aos consumidores (art. 4º, VI do CDC) seja 

material ou moral. Por tais razões, considerando que a fixação do quantum 

deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à reclamante, 

bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: 

a. Ratifico a liminar concedida nos autos. b. Declaro inexistente o débito no 

valor de R$ 1.503,71 (Um mil quinhentos e três reais e setenta e um 

centavos), vencido em 29/09/2017, referente ao contrato n° 

4590600187535062, apontados no SPC/SERASA em nome do reclamante 

e efetuado pelo reclamado; c. Condeno o réu ao pagamento de R$4.000,00 

(quatro mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser 

corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de 

juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 19 de novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000655-02.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1000655-02.2016.8.11.0037 Promovente: 

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP Promovido: 

JUDSON FERREIRA DE SOUZA Vistos e examinados os autos, Dispensado 

o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial promovida por SAO CARLOS COMERCIO 

DE CONFECCOES LTDA - EPP em face de JUDSON FERREIRA DE SOUZA. 

Analisando-se os autos, verifica-se que a exequente foi intimada para 

indicar bens à penhora, entretanto se manteve inerte. O parágrafo 4°, do 

artigo 53, da Lei 9099/95, dispõe que em caso de inexistência de bens 

penhoráveis, o processo será extinto. Vejamos: “Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Na presente execução, não foi 

indicado nenhum bem penhorável, motivo pelo qual o processo deve ser 

extinto, ante a inexistência de bens penhoráveis. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE 

NULIDADE AFASTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE BENS 

PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A alegação do 

recorrente de que a sentença não obedeceu ao disposto no art. 38 da lei 

9.099/95 no que tange ao breve resumo dos fatos não merece guarida. A 

sentença ora combatida fora proferida em fase de execução, onde não há 

previsão de realização de audiência. Outrossim, o motivo da extinção 

deste processo encontra-se explicitado de forma satisfatória. Preliminar 

repelida. 2) Verifica-se da análise dos autos que o exequente fora 

intimado no dia 06/11/2015 (movimento de ordem 58) a indicar bens 

passíveis de penhora, todavia, manteve-se inerte. O Juízo a quo então 

extinguiu com base no art. 53, § 4º da lei 9.099/95, que traz de forma 

límpida a consequência da inexistência de bens passíveis de penhora. 

Assim, impõe-se a confirmação da Sentença. 3) Recurso conhecido e 

desprovido. (TJ-AP - RI: 00384730920148030001 AP, Relator: EDUARDO 

FREIRE CONTRERAS, Data de Julgamento: 05/05/2016, TURMA RECURSAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS)” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 53, §4° da Lei 9.099/95 c/c Art. 

51, §1° do mesmo diploma legal. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 16 

de novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 16.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA MARCOLINO NUNES 01443113999 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEYSE LARA DE CARVALHO FARIA (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1001051-08.2018.8.11.0037 Promovente: 

MARIA ROSA MARCOLINO NUNES Promovido: DEYSE LARA DE 

CARVALHO FARIA Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por 

MARIA ROSA MARCOLINO NUNES em face de DEYSE LARA DE 

CARVALHO FARIA. Analisando-se os autos, verifica-se que até o 

presente momento a ré não foi citada, uma vez que a autora não informou 

o endereço correto. Cumpre mencionar que, a requerente foi intimada para 

indicar novo endereço da ré, entretanto se manteve inerte. Assim, deve o 

processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 

485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a autora não 

promoveu as diligências necessárias para preenchimento dos 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem 

como se manteve inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 
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extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012295-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTORIA REGINA GARCIA FONTES (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8012295-77.2016.8.11.0037 Promovente: 

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA – EPP Promovido: VICTORIA REGINA 

GARCIA FONTES Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por 

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA – EPP em face de VICTORIA REGINA 

GARCIA FONTES. Analisando-se os autos, verifica-se que até o presente 

momento a ré não foi citada, uma vez que a autora não informou o 

endereço correto. Cumpre mencionar que, a autora foi intimada para 

fornecer o endereço atualizado da ré e requerer o que entender de direito, 

entretanto se manteve inerte. Assim, deve o processo ser extinto sem 

resolução do mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do 

Código de Processo Civil, uma vez que a autora não promoveu as 

diligências necessárias para preenchimento dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como se manteve 

inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005501-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005501-28.2017.8.11.0037 

Promovente: JOAO VICTOR ALMEIDA SILVA Promovido: VIVO S.A. Vistos 

e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por JOAO VICTOR ALMEIDA SILVA 

em face de VIVO S.A. Devidamente citado, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da 

desnecessidade de perícia grafotécnica Em que pese a parte autora tenha 

alegado necessidade de perícia grafotécnica, o que acarretaria em 

extinção do feito sem julgamento de mérito, por incompetência do juízo. 

Entendo que tal procedimento não é necessário no presente caso, vez 

que as assinaturas constantes nos documentos juntados pela ré, são 

idênticas às assinaturas apostadas nos documentos juntados pelo autor, 

inclusive as assinaturas dos documentos pessoais. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. 

PEDIDO INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova 

dos autos é suficiente a demonstrar a celebração do contrato de 

empréstimo, o usufruto da quantia creditada em conta corrente a esse 

título, e a ausência de pagamento das respectivas parcelas – Assinaturas 

apostas no contrato são idênticas à dos documentos pessoais da autora – 

Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - 

Comprovação inequívoca, pela ré, de que a inscrição da dívida foi 

exercício regular de direito - Ação proposta a despeito da existência 

comprovada da contratação e da dívida – Litigância de má-fé por parte da 

autora – Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas - Recurso 

não provido. (TJ-SP – APL – 10920410420168260100 SP 

1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira Paulilo, Data do Julgamento: 

24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante a não necessidade de realização 

de perícia, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para 

julgar a presente ação. Das Preliminares A respeito dos pedidos de 

indeferimento da petição inicial alegados em sede de contestação, não 

vislumbro enquadramento da presente demanda nos casos elencados no 

artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto as preliminares de mérito 

vindicadas. Passo à análise do mérito. O autor alega que a ré incluiu seus 

dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré contesta a ação 

aduzindo o autor contratou os seus serviços e os utilizou, sendo que não 

efetuou o pagamento, o que gerou a negativação de seu nome. 

Analisando a questão discutida verifico que a requerida comprovou suas 

alegações trazendo aos autos o contrato devidamente assinado, imagem 

de tela sistêmica, faturas e o relatório detalhado da utilização da linha que 

demonstra a relação jurídica entre as partes, bem como que os serviços 

foram utilizados e não adimplidos. Ademais, cumpre mencionar que a 

assinatura constante no contrato de adesão é idêntica a assinatura dos 

documentos juntados pelo autor. Ainda, o endereço constante nas faturas 

é o mesmo endereço indicado pelo autor em sua inicial. Portanto, há de se 

concluir que o autor utilizou os serviços de telefonia da ré e não adimpliu 

com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não 

reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de 

veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor utilizou os serviços 

contratados, resta demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por 

parte da ré. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo 

que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte 

contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em 

razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as 

custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); 

b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% 

(nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e 

danos à parte contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a 
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CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o Projeto 

de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de novembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo nº 1000843-24.2018.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. 

No documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do 

nome da parte reclamante pela reclamada. Sustenta a parte requerente 

que seu nome está inserido nas entidades de proteção ao crédito por 

débito que desconhece. Nota-se que a reclamada, não compareceu à 

sessão de conciliação e deixou de apresentar contestação, tornando-se 

revel.Também não apresentou contestação. Assim, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Como a ausência da parte ré importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se 

impõe, máxime quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. 

Destarte, a reclamada não apresentou qualquer elemento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. Não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Em 

análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil, 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito, e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341, do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Em assim sendo, não havendo prova desconstitutiva do direito da parte 

reclamante no que pertine ao débito reclamado, mister se faz o 

acolhimento do pedido inicial. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial é medida que se impõe. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) condenar a 

reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 27 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011583-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA MARTINS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 8011583-87.2016.8.11.0037 

Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: TATIANE DA SILVA MARTINS MAGALHAES Endereço: 

Rodovia BR070, SN, DISTRITO INDUSTRIAL, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: Rua CIDADE DE DEUS, S/N, 4° ANDAR PRÉDIO PRATA, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: intimo a parte 

promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 05(cinco) dias, 

sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e cadastro negativo 

junto ao Cartório Distribuidor. PRIMAVERA DO LESTE, 28 de novembro de 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002681-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JASCOSVSKI DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002681-02.2018.8.11.0037 

Promovente: SANDRA JASCOSVSKI DANTAS Promovido: BANCO 

ITAUCARD S/A Trata-se de ação conexa com a ações 

n°1002686-24.2018.8.11.0037, n° 1002683-69.2018.8.11.0037 e n° 

1002685-39.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por SANDRA JASCOSVSKI DANTAS em face de BANCO ITAUCARD S/A. 

A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Preliminarmente Do indeferimento do pedido de 

desistência da ação Observa-se que o autor no ID n° 15495515 fez pedido 

de desistência da ação. Entretanto, embora o autor tenha autonomia de 

requerer a desistência da ação a qualquer tempo, sendo o processo 

extinto sem resolução do mérito, em casos em que há indícios de litigância 

de má-fé ou lide temerária, o pedido de desistência não implicará em 

extinção do processo, conforme enunciado 90 do FONAJE. Vejamos: 

Enunciado 90 – “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” No presente caso, 

verifico que se trata de litigância de má-fé, bem como de lide temerária, 

uma vez que a parte autora no ID n° 13356722 requereu a redesignação 

da audiência sob argumento de que estaria na Cidade de São Paulo-SP, 

em virtude do falecimento de seu irmão. Ocorre que, na data da audiência 

a autora compareceu e sendo indagada sobre o referido requerimento, 

afirmou que não esteve viajando naquela semana, bem como não teve 

nenhum irmão falecido entre aquelas naquela data ou data próxima, 

conforme podemos observar na ata de audiência de ID n°15363841. 

Desse modo, indefiro o pedido de desistência da ação. Passo à análise do 

mérito. A autora alega que o réu incluiu seus dados indevidamente junto ao 

banco de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto 

desconhece o débito em questão. O réu contesta a ação aduzindo que a 

Reclamante possuiu relação jurídica com o reclamado através de cartão 

de crédito, por meio do qual foram contraídos débitos, que restaram 

inadimplidos, ocasionando a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por fim, alega que não cometeu nenhum ilícito, visto 

que agiu dentro de seu direito. Analisando a questão discutida verifico que 

o requerido comprovou suas alegações trazendo aos autos a Ficha de 

Proposta de Abertura de Conta e o Proposta de Contratação de Serviços, 

ambos devidamente assinados pela autora, bem como trouxe aos autos as 

faturas do cartão de crédito da autora, documentos utilizados no momento 

da abertura da conta e imagens de telas sistêmicas. Através dos 

documentos juntados pelo réu e através das telas sistêmicas juntadas, 

resta demonstrada a relação jurídica entre as partes, bem como que a 

requerente utilizou os serviços do réu, tendo inclusive efetuado o 

pagamento de várias faturas, e posteriormente passou a não quitar com 

suas obrigações. Ademais, o endereço constante nas faturas do cartão 

de crédito é o mesmo endereço indicado na inicial, o que demonstra que a 

autora tinha pleno conhecimento do débito. Portanto, há de se concluir que 

a autora utilizou os serviços do réu e não adimpliu com o pagamento, e 

num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. 

Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é 

totalmente devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, 

aliadas ao fato de que a autora utilizou os serviços contratados, resta 

demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte do réu. Assim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte 

reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à parte contrária. c. 

Indefiro o pedido de dano moral. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 23 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 23.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA MARCOLINO NUNES 01443113999 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIRO FERREIRA VILAS BOAS (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1001049-38.2018.8.11.0037 Promovente: 

MARIA ROSA MARCOLINO NUNES Promovido: ALTAMIRO FERREIRA 

VILAS BOAS Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por MARIA 

ROSA MARCOLINO NUNES em face de ALTAMIRO FERREIRA VILAS 

BOAS. Analisando-se os autos, verifica-se que até o presente momento o 

réu não foi citado, uma vez que a autora não informou o endereço correto. 

Cumpre mencionar que, a requerente foi intimada para indicar novo 

endereço do réu, entretanto se manteve inerte. Assim, deve o processo 

ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos 

III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a autora não promoveu 

as diligências necessárias para preenchimento dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como se manteve 

inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003512-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005089-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIL ANA DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010817-34.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENOKY FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001084-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNY CAROLINE GUIMARAES FERNANDES (EXECUTADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001084-95.2018.8.11.0037 

Promovente: SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP 

Promovido: ANNY CAROLINE GUIMARAES FERNANDES Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por SAO CARLOS COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - EPP em face de ANNY CAROLINE GUIMARAES 

FERNANDES. FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista que a autora 

informou o total pagamento do débito, conforme ID n° 14192155, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 924, II, do CPC. Determino outrossim, o arquivamento e a baixa dos 

autos, com as cautelas de praxe. Sem ônus sucumbenciais e custas, face 

o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 16 de novembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 16.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011395-31.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CAROLINA DE CAMPOS PAIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012011-06.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE JESUS BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THE MODELS AGENCY LTDA - ME (REQUERIDO)

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011152-87.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALLANA HELADE CALIXTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, anexando planilha atualizada atinente ao débito. 

Primavera do Leste-MT., 28/11/18. Neide Vaz Domingues Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012546-32.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARCIA ARRAIS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, anexando planilha atualizada atinente ao débito. 

Primavera do Leste-MT., 28/11/18. Neide Vaz Domingues Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012192-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIA NUNES MACHADO (EXEQUENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILERME FABIANO VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012192-70.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: EFIGENIA NUNES MACHADO 

EXECUTADO: GUILERME FABIANO VENDRUSCOLO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, na forma do 38 da Lei nº. 9.099/95. Diante da 
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dificuldade em cumprir a sentença neste rito, a parte requerente solicitou o 

arquivamento do feito. Posto isso, homologo a desistência com 

fundamento no art. 200, parágrafo único do CPC e via de consequência, 

declaro extinto o processo, sem exame do mérito, na forma do art. 485, 

VIII, desse mesmo codex. Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELY PICHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO SACHI VARGAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001551-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSIELY PICHETTI 

REQUERIDO: ANDRE RICARDO SACHI VARGAS Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora quedou-se inerte 

quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua o inciso III do 

artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu silente 

nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos para que 

a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto 

não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, 

com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU ANGELO WEIRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENO HENRIQUE SILVA SOARES OAB - MT0019480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA OAB - MT0013049A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000380-53.2016.8.11.0037 REQUERENTE: IRINEU ANGELO 

WEIRICH REQUERIDO: COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA Processo nº 1000380-53.2016.8.11.0037 Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Antes de entrar ao mérito é necessário analisar a preliminar 

trazida pela Reclamada em sua peça defensiva. Aduz a reclamada a 

ilegitimidade ativa da reclamante, pois as notas fiscais trazidas pelo 

Reclamante (ID N. 4162408, 4162413 e 4162411), na verdade estão no 

nome da empresa IRINEU ANGELO WEIRICH-ME. Verifico que razão 

assiste a reclamada. Apesar da grafia semelhante, não possui nos autos 

o reclamante qualquer autorização legal da referida pessoa jurídica para 

postular nos autos. Ademais, a procuração também consta em nome de 

uma pessoa física e não da pessoa jurídica em questão. Em face ao 

exposto, forçoso se acolher a preliminar soerguida, excluindo da lide o 

promovente IRINEU ANGELO WEIRICH, por reconhecer a sua ilegitimidade 

para compor o polo ativo da lide. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado é a extinção da demanda, sem resolução ao mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do C.P.C.. Pelo exposto, julgo extinto sem resolução 

ao mérito, as pretensões deduzidas na inicial. Revogando a tutela 

antecipada (ID n. 4642373). Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Primavera do 

Leste-MT, 27 de novembro de 2.018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº.: 1000597-62.2017.8.11.0037 Requerente: JESSICA DA 

SILVA Reclamada: TELEFONICA DATA S.A. SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando a necessidade de produção de prova oral. Ante a não 

apresentação de contestação por parte do Reclamado, OPINO pela 

DECRETAÇÃO da REVELIA da parte, por ocorrer em confissão ficta, uma 

vez que deixou de contestar a ação e de impugnar as alegações e os 

documentos acostados à petição inicial pelo reclamante. Passo ao mérito. 

O Reclamante alega que teve seus dados indevidamente negativados pela 

parte reclamada, apesar de não possuir relação contratual com a 

empresa. Requer a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão da 

negativação, bem como indenização por danos morais. O Reclamado 

apesar de citado e intimado (ID 6751119), não apresentou defesa nos 

autos. Logo, não comprovada a contratação do serviço e a origem do 

débito negativado, certa a ilicitude do valor cobrado do Reclamante, 

ensejando a procedência do pedido de inexigibilidade do débito no valor de 

R$ 5,43 (cinco reais e quarenta e três centavos). Todavia, embora 

demonstrada a conduta ilícita por parte do Reclamado ao negativar o nome 

do Reclamante por dívidas inexistentes, o fato de possuir registro anterior 

em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do 

que se conclui que não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da 

reclamada. Dentre as inúmeras negativações que pesam contra a 

reclamante, está a promovida pelo FIDC NPL - Fundo de Investimento 

Creditício, no valor de R$ 714,52 (...), incluída em 21.07.2012, portanto, em 

data bem anterior à discutida nestes Autos. Em relação a essa 

negativação anterior, a reclamante também propôs ação judicial neste 

Juízo, sob o número 1003365-58.2017.811.0037, que foi julgada 

improcedente, e já transitada em julgado. Destarte, não há que se falar em 

dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 

385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 
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Silva, Julgado em 31/10/2013).” Verifica-se , ainda, do extrato juntado pela 

própria reclamante na inicial, que esta tem inúmeras outras negativações 

promovidas por outros fornecedores, e um histórico péssimo. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino PELA PROCEDENCIA 

PARCIAL dos pedidos da exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE O 

DÉBITO discutido nestes autos no valor de R$ 5,43 (cinco reais e quarenta 

e três centavos); B) DETERMINAR que a reclamada, proceda, no prazo 

máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO 

DE MAUS PAGADORES, sujeito a cumprimento de sentença caso não 

cumprida a decisão; Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do 

art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que 

não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste, 28 de 

novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011151-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIELY DE JESUS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011151-68.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. 

REQUERENTE: DIELY DE JESUS DA CUNHA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. O requerido contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. A inserção do nome do reclamante nas 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. A reclamada juntou 

documentos que comprovam a relação jurídica e o débito. Com efeito, 

juntou faturas, relatório de chamadas/ligações extenso e evidências de 

que a reclamante detinha a linha móvel 66 99689-7920, e que migrou em 

04.08.2011 do plaqno pré-pago para o plano Vivo Controle, tendo inclusive 

pago as faturas referentes julho a outubro/2011, quando então passou a 

inadimplir, de forma que a negativação é legal, realizada no exercício 

regular de direito. Ademais, na contestação, por intermédio do documento 

juntado no id. 3633853 foi juntado pela reclamada comprovante da Boa 

Vista SCPC, comprovando que a reclamante possui OUTRA RESTRIÇÃO, 

ANTERIOR E NÃO DISCUTIDA POR AÇÃO JUDICIAL E NÃO CONTESTADA, 

consistente em inadimplemento junto ao fornecedor Atacado Casagrande, 

desta cidade, no valor de R$ 189,00, incluída em 14.11.2011, portanto, 

anterior à discutida nestes Autos. Não pode se dizer moralmente atingido 

aquele que possui outra restrição, como os noticiados no extrato do SPC. 

Nesse sentido: “Súmula 385 (STJ)- Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Assim, não há o que se falar em inexitência de relação jurídica ou do 

débito, tampouco de abalo de crédito, e, consequentemente indenização 

por dano moral. Assim, não é possível reconhecer que o consumidor 

tenha experimentado qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque 

a situação não lhe seria incomum. Pelo exposto, julgo improcedente a 

pretensão formulada na inicial. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Primavera do 

Leste-MT, 28 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010810-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER SA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010810-42.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, TELEFONIA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: CLEBER SA ARAUJO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 

requerida. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. No caso dos 

Autos, infere-se pelas telas de evidência que o reclamante mantinha com 

a reclamada dois contratos, sendo eles: 021/09953749-0, relativo a TV por 

assinatura, e 021/08572667-3, de internet 6GB, tendo sido ambos 

cancelados por inadimplemento, razão da inclusão do nome do reclamante 

no banco de dados de consulta creditícia. Ademais, foi apresentado na 

contestação histório de pagamentos, fato incompatível com a alegada 

ausência de relação jurídica e de contratação. Por fim, a parte reclamante 

não se desincumbiu de impugnar a contestação e as provas nela 

inseridas. Pelo exposto, julgo improcedente em parte a pretensão 

formulada na inicial. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Transitada em julgado, arquive-se/dê-se baixa nos autos. Primavera do 

Leste-MT, 28 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010478-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010478-75.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, TELEFONIA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: ERINALDO PRATES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. Da 

análise dos autos (id. 16443344), verifica-se que a parte promovente, não 

compareceu à audiência de conciliação realizada, apesar de devidamente 

intimada, na pessoa de seu advogado. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do CPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Além 

disso, a parte reclamante abandonou os autos, visto que seu advogado foi 

intimado para impugnar a contestação, e não o fez, também não 

comparecendo mais ao processo, apesar do longo lapso de tempo 

decorrido. Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Condeno a parte promovente ao pagamento das custas, conforme 

enunciado nº 28 do FONAJE, ressalvada a comprovação referida no artigo 

51, § 2º, da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se na distribuição, 

conforme previsto na CNGC e arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Publicada e registrada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 28 de 

novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011354-30.2016.8.11.0037
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NATALINA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011354-30.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: NATALINA ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívidas no importe 

de R$611,45 (seiscentos e onze reais e quarenta e cinco centavos) e 

R$256,50 (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) que a 

autora alega não possuir. Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência dos débitos, bem como pela condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por Danos Morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente citada e 

intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada nestes 

autos, e nem apresentou justificativa plausível de sua ausência. Também 

não apresentou contestação. Desta forma, não tendo sido sequer alegado 

motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência da 

reclamada na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, conforme determina o 

artigo 20 da Lei 9.099/95, com o imediato julgamento da causa, nos termos 

do artigo 23 da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia do Banco 

reclamado importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. 3. No mérito a pretensão é PROCEDENTE. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da 

análise dos autos, verifica-se que o nome da parte reclamante foi incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada negativou 

indevidamente o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse sentido, nossos Tribunais vêm decidindo, verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. 

Dano moral. Constatado que os serviços cobrados pela requerida foram 

cancelados pelo consumidor, é indevida a cobrança dos mesmos, 

impondo-se a condenação da ré, por dano moral in re ipsa, em razão da 

cobrança indevida e da negativação em cadastro restritivo de crédito. 

Restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Possibilidade, nos 

termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. Quantum 

indenizatório. Manutenção da importância fixada na origem. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70040965303, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio 

Roque Menine, Julgado em 26/01/2012) (grifei) Ressalto que o fato da 

inserção dos dados da requerente nos cadastros de proteção ao crédito 

por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é 

um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bem viver. Assim, a conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Considerando que os autos são 

carentes de elementos que permitam um exame completo das 

circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se pelos citados 

princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço 
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a quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III – 

DISPOSITIVO Pelo exposto, decido pela procedência da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência dos débitos 

mencionados na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada 

a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, ambos a contar da data desta sentença, considerando que o 

valor do dano foi aferido/projetado para a presente data, estando já 

atualizado; 3) determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito, pela reclamada. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ HENRIQUE 

MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão supra. P. Leste-MT, 28 de novembro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012051-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MEDEIROS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))
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AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012051-51.2016.8.11.0037 Reclamante: THIAGO DE MEDEIROS 

MACHADO Reclamada: AVIANCA Vistos, em correição. Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Expõe a 

embargante que “em evidente equívoco incorreu este r. Juízo, haja vista 

que a Reclamada, ora Embargante, apresentou sua defesa 

tempestivamente em data de 21/03/2017, tendo a mesma sido acostada no 

ID 5571581, por um erro do sistema PJE, os 3 (três) anexos em pdf. ora 

juntados na contestação – contestação em pdf. / Termo de Uso da marca 

Avianca / documento THIAGO MACHADO – simplesmente NÃO aparecem 

no local onde deveriam, estando os mesmos lançados nos IDs 5571613, 

5571614 e 5571618, SEM DATA DE JUNTADA.” Diante de tal informação 

cumpre informar a parte embargante que o documento juntado sobre o ID 

5571581 antes da sentença não possui conteúdo contestatório algum, no 

mesmo sentido, não verifico qualquer erro no sistema, ou documento 

anexado aos autos sem data de juntada: Nesse passo, urge evidenciar a 

regra processual em espécie na lei 9.095/95 e no Novo Código De 

Processo Civil: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença 

ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Art. 1.022 - 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. In casu, verifica-se que inexiste 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. 

Logo, não há que se falar em propositura de embargos de declaração, 

mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na 

sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. 

Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa do 

entendimento dominante de que os embargos de declaração servem para 

reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante a fundamentação 

dos danos morais o fato de expor a explicação do dano moral, com 

citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 28 de novembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 28 de novembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010353-49.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA KACIA DOS SANTOS MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURO GRANDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010353-49.2012.8.11.0037 

Promovente: JANAINA KACIA DOS SANTOS MACEDO Promovido: AURO 

GRANDO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

exequente em face da sentença, que extinguiu o processo sem resolução 

de mérito, sob fundamento de abandono da causa. É o relatório. DECIDO. 

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração constituem 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro 

material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do 

julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em 

regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no 

debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é 
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de sua natureza, salvo em situações excepcionais. A exequente alega 

que embora na certidão de ID 10499692 afirme que o prazo transcorreu 

sem manifestação, a mesma não foi intimada para indicar endereço da 

empresa. Analisando-se os autos, verifica-se que não foi expedida 

nenhuma intimação para a parte exequente indicar o endereço da empresa 

para a realização da penhora de bens. O evento de ID n° 9052511, 

denominado como intimação, é na verdade uma certidão na qual tem a 

seguinte redação: “Certifico que deixei de expedir mandado para penhora 

de bens da empresa do executado, visto que não foi indicado o endereço 

destas nos autos, apenas o nº dos CNPJs(id. 3442949).” Ou seja, não 

houve intimação da parte autora para indicar o endereço. Com tais 

considerações, acolho os embargos opostos pela autora, com efeito 

modificativo, para SANAR ERRO MATERIAL E DESCONSTITUIR A R. 

SENTENÇA PROLATADA nos autos e: a) Torno sem efeito a certidão de id. 

10499692, em razão de erro material. b) Considerando o tempo decorrido, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 dias, requerendo 

objetivamente o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Publicado no PJE. Remeto para análise e homologação do 

MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 28 de novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 28.11.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213478 Nr: 5723-76.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DE JESUS MARTINS, JORGE LUIZ 

DELAZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762, Nylvan José da Silva - OAB:OAB-MT 17.805

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 28 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 198558 Nr: 7935-07.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES LEVY TRINDADE SILVA, DIARKS 

MOREIRA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307, JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA 

- OAB:MT 3.448

 Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, em conformidade 

com o art. 408 do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido 

inicial, nessa primeira fase procedimental, pronunciando GENILDO 

FRANCISCO DA SILVA como incursos nas penas 121, §§ 2º, inciso I e IV, 

e 2º-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da 

Lei 11.340/06, a fim de que seja definitivamente julgado pelo Egrégio 

Tribunal do Júri.P.R.I.C.Outrossim, o acusado deverá aguardar preso a 

sessão de julgamento, uma vez que ainda estão presentes os requisitos 

necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, a prova da 

materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme acima 

demonstrado, bem como a premente necessidade de se resguardar a 

integridade física e psicológica da vítima, sobretudo por ter o réu histórico 

de descumprimentos de medidas protetivas de urgência, fator que 

potencializa os riscos à vítima e à garantia da ordem pública (CPP, art. 413, 

§ 3º).Operando-se a preclusão “pro judicato”, manifestem-se as partes na 

fase do art. 422 do Código de Processo Penal, para que, no prazo de 5 

dias, apresentem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligências.Primavera do Leste, 17 de maio de 2018. ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 96/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 Considerando que a servidora Michele Oliva Zoldan, matrícula 32638, 

Gestora Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível, estará afastada de suas 

funções, nos dias, 14, 15 e 16/01/2019, em virtude de licença médica e 

compensatória.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Cleusa Teresinha da Silva (matrícula 6369) – 

Técnica Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta 

da Secretaria da 3ª Vara Cível, nos dias 14, 15 e 16/01/2019, durante o 

afastamento da titular.

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

 Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 96/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 Considerando que a servidora Michele Oliva Zoldan, matrícula 32638, 

Gestora Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível, estará afastada de suas 

funções, nos dias, 14, 15 e 16/01/2019, em virtude de licença médica e 

compensatória.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Cleusa Teresinha da Silva (matrícula 6369) – 

Técnica Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta 

da Secretaria da 3ª Vara Cível, nos dias 14, 15 e 16/01/2019, durante o 

afastamento da titular.

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

 Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 97/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO - MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 Considerando a Portaria n.º 94/2018-SOR, que decretou luto oficial por 

três (03) dias na Comarca de Sorriso, em virtude do falecimento do 

Tabelião do Cartório do 2º Ofício Extrajudicial, Sr. Benedito Abadio da 

Silva, bem como suspendeu o expediente e os prazos legais do Cartório, 

nos dias 26, 27 e 28/11/2018.

Considerando a Portaria n.º 95/2018-SOR, que designou o Sr. Alexandre 

Jonathan da Silva, para exercer o cargo de Tabelião e Registrador Civil do 

Cartório do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso, na forma de 

Interino, com efeitos a partir de 23/11/2018;

Considerando o pedido formulado pelo Tabelião Interino, informando a 

necessidade de dilação de prazo de suspensão de expediente nos dias 

29 e 30/11/2018, para adequação e atualização de todos sistemas e 

equipamentos de informática, bem como a sucessão do quadro de 

colaboradores, levantamento e inventários de todos os arquivos e 

equipamentos da ser ventia;

Considerando o permissivo legal contido no artigo 293 da CNGCE.

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente e os prazos legais do Cartório do 2º 

Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso/MT, nos dias 29 e 30/11/2018, 
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prorrogando tais prazos para o primeiro dia útil subsequente.

 Comunique-se à egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado.

 Publique-se. Registre-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 28 de novembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004230-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI ZANATTA (EXECUTADO)

NERI ZANATTA (EXECUTADO)

 

1004230-38.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º 

da Ordem de Serviço n.º 02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a Parte Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na 

Secretaria desta 1ª Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, 

objeto da presente execução, para fins de cadastramento e registro, 

através de carimbo próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do 

NCPC, juntando o mesmo aos autos após tal providência, bem como 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 28 de novembro de 

2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57270 Nr: 1096-98.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA, EUZEBIO HELIO BONIFACIO, APARECIDO DA PENHA DE OLIVEIRA

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

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT, Eloiza Barbosa Bonifácio - OAB:11299/MT, JOSÉ 

CARLOS MOURA - OAB:16233

 Autos n. 1096-98.2010.811.0040 – Código: 57270.

 Vistos etc.

 Inicialmente, considerando as inúmeras oportunidades concedidas a 

exequente para realização do pagamento dos honorários periciais, sem 

que a mesma tenha atendido a ordem, com base no disposto no art. 77, 

inciso IV do CPC, APLICO multa de 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que será revertida ao 

Fundo de Modernização do Poder Judiciário (art. 97 do CPC).

 No mais, OPORTUNIZO a executada, no prazo de 10 (dez) dias, promover 

o recolhimento dos honorários periciais a fim de dar prosseguimento a 

liquidação de sentença.

 Transcorrido o prazo in albis, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

provisório, procedendo-se a baixa do relatório estatístico.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100666 Nr: 3449-09.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE ROSSI, JUVENIA GOMES 

MARQUESAN DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Autos nº 3449.09.2013.811.0040 (Cód. 100666)

 Vistos etc.

Tendo em vista que as alegações de fls. 79/80 vieram desprovidas de 

provas, notadamente vencimento das Cédulas, indefiro o requerimento 

apresentado e determino a intimação dos credores para providenciar o 

andamento da ação no prazo de 120 (dez) dias.

Às providências.

 Sorriso/MT, 26 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143957 Nr: 797-14.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, HING - OAB:20604-A, PATRICIA 

PONTAROLI JANSEN - OAB:33.825/PR, PAULO HENRIQUE FERREIRA - 

OAB:894 B, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945, VIRGINIA 

NEUSA COSTA MAZZUCCO - OAB:43.943/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

Exequente da penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio 

parcial no valor de R$ 600,86.

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil., haja vista, a penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio com bloqieo no valor de 600,86 .

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100984 Nr: 3808-56.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA 
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- OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359B, RENATO 

FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14.802-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 515,49, no prazo de 10 

dias.

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil, haja vista, a penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio com bloqieo no valor de 515,49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87157 Nr: 6648-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS CONSTRUTORA 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Sguarezi Mussa de 

Moraes - OAB:14485, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, FERNANDA 

VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-O, ALUISIO FELIPHE BARROS - OAB:15712/MT, ANA LÚCIA 

STEFFANELO - OAB:4.709-B, ANDIARA BRITO COSTA - 

OAB:195.683/SP, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560, ANDREA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:6893/O, 

ANDRESSA BARROS FIGUEIREDO DE PAIVA - OAB:OAB/RJ108,935, 

Antonio Chaves Abdalla - OAB:17571-A, APARECIDO LUIZ CARLOS 

CREMONEZI - OAB:OAB/SP 263731, BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559-MT, CARLOS EDUARDO BELLOTTI REZENDE - 

OAB:10.955-MT, CÁTIA SILENE MEDEIROS DA SILVA ANDRÉ - 

OAB:OAB/RS 87.146, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, Cristiane Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:OAB/MT 13.994-A, DANILO AFONSO BRITO - OAB:184.970-E/SP, 

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, DIOGO SAIA TAPIAS - 

OAB:OAB/SP 313863, Dirceu Marcelo Hoffmann - OAB:16538/GO, 

EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - OAB:OAB/RO 4643, EDUARDO ABÍLIO 

KERBER DINIZ - OAB:OAB/RO 4389, ERIC JULIO DOS SANTOS TINÉ - 

OAB:OAB/RO2507, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B, 

FABIANA BOLOGNANI GRANDINETTI PEREIRA PINTO - OAB:OAB/MG 

65.635, FELIPE NAVEGA MEDEIROS - OAB:OAB/SP 217.017, FERNANDA 

KALE DA CAL WINTER - OAB:OAB/RJ189,556, FERNANDO DENIS 

MARTINS - OAB:182424, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:OAB/MT 

8.840, Fernando Rudge Leite Neto - OAB:84.786/SP, GUILHERME 

AUGUSTO DE SOUZA QUITES - OAB:OAB/MG112.511, GUILHERME DA 

COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB:OAB/RO 5546, HELOISA 

HELENAWANDERLEY MACIEL - OAB:OAB/MS 1103-B, HUGO FILARDI 

PEREIRA - OAB:OAB/RJ120,550, IVAN MENDES DE BRITO - 

OAB:65.883/SP, IVO WAISBERG - OAB:146176/SP, JANAINA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/DF 43311, JEANNE SALVIANO DA S. 

DO C. RAMOS - OAB:3927/RO, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, Johnan Amaral Toledo - OAB:9.206/MT, Jonathan 

Lemos Brasileiro - OAB:OAB/MG 102.080, JORGE AMÁDIO 

FERNANDES LIMA - OAB:4037, JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE - 

OAB:OAB/MT19.034-A, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - 

OAB:8970, KÊNIA DE AGUIAR LOURENÇO - OAB:OAB/MG152049, 

LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, LUIZINHO ORMANEZE - 

OAB:69.510/SP, LYANA ROMERO SANT ' ANNA POYART - OAB:OAB/ 

DF 22.955, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284/A, MARCELO 

GUIMARÃES MAROTTA - OAB:OAB/AM10.856, MARCOS AUGUSTO 

LEONARDO RIBEIRO - OAB:OAB/MG 88.304, MARCOS VINICIUS 

MENDES DE MORAES - OAB:3540-A, MARIA INES GENNARI 

GUIMARÃES - OAB:183912-SP, MARÍLIA LACERDA DE FREITAS - 

OAB:16654, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 B, Michelle de Castro 

Ferreira - OAB:206.052/SP, MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:11.612/MS, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT11.065-A, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B, Omar 

Mohamad Saleh - OAB:266.486/SP, PAULO FRANCISCO DE MATOS - 

OAB:OAB/RO 1688, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC, 

PAULO TIMÓTEO BATISTA - OAB:OAB/RO 2437, PRISCILA 

FERNANDES ALCANTARA VIEIRA - OAB:OAB/RS 93.732, RAFAEL 

MACHADO ALVES - OAB:35347/PR, RAFAEL ORAZEM RAMOS 

MACHADO - OAB:OAB/RJ161,450, RAFFAELA SANTOS MARTINS - 

OAB:14516/MT, RAPHAEL HENRIQUE FERRONATO - OAB:19228, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RENATO MILANEZ VIEIRA 

- OAB:OAB/MG 105.998, Rita de Cássia Pires - OAB:129.298/SP, 

Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO, RODRIGO ANNONI 

PAZETO - OAB:7.324, RODRIGO FARIA DE SOUSA - 

OAB:OAB/MG112.528, Rodrigo Pagani Rocha - OAB:63.238/MG, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B, STEPHANY MARY 

FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53.612/PR, THIAGO JOSÉ 

WANDERLEY MACIEL - OAB:12889 / MS, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O, 

VANESA ALVES DA SILVA - OAB:OAB/MG154.026, VANESA ALVES 

DA SILVA - OAB:OAB/MG156,024, VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456/O, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT, VITOR 

CAMARGO SAMPAIO - OAB:385092, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

RECUPERANDA, para, no prazo de 05 (cinco) dias,manifestar-se, e em 

havendo concodância, recolher o valor dos honorários periciais, fixados 

pelo(a) Senhor(a) Perito(a) no montante de R$ 23.868,00.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130675 Nr: 5680-38.2015.811.0040

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DUARTE DOS SANTOS, LUCILIE 

PAULA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR VALMOR DE MORAIS, SOELI DE LIMA 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA FELIX DE SOUZA 

PIAZZETTA - OAB:MT/20443-O, EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534-O, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - OAB:19535/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA DE MARCHI - 

OAB:63467/RS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IVONETE 

RODRIGUES OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

5680-38.2015.811.0040, Protocolo 130675, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002327-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA SANFELIS TOMASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES JOSE TOMASI (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA PROCEDER A PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

ID. 15665670, NO ÓRGÃO OFICIAL POR 03 (TRÊS) VEZES, COM 

INTERVALOS DE 10 (DEZ) DIAS, NOS TERMOS DA SENTENÇA 
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PROFERIDA NOS AUTOS. SORRISO, 28 DE NOVEMBRO DE 2018. 

MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004820-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE AIRES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

RUTILEIA FERREIRA DE MENDONCA BRITO OAB - 522.268.081-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004820-49.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

AIRIS SOBRINHO BRITO REQUERIDO: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA 

Vistos etc. Ao ID n° 14950023 consta a informação do falecimento da 

parte autora. Ao ID n° 15699196 a parte requerente juntou aos autos 

pedido de habilitação no polo ativo do Espólio de Aires Brito, representado 

por Rutileia Ferreira de Mendonça Brito. O Novo Código de Processo Civil 

em seu artigo 687 preconiza que “A habilitação ocorre quando, por 

falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de 

suceder-lhe no processo”. Em análise dos autos, verifico que o pedido 

formulado de habilitação da herdeira do requerido merece deferimento. 

Assim, DEFIRO a habilitação do espólio de AIRES BRITO que será 

representado neste processo por Rutileia Ferreira de Mendonça Brito. 

Determino a inclusão do espólio no polo passivo da ação, devendo a 

Secretaria fazer a correção na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo. DETERMINO a correção do valor da causa, para o valor 

devidamente indicado na exordial. Após, INTIME-SE a parte autora para o 

recolhimento imediato das custas processuais, conforme determinado ao 

ID n° 12845906. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 29 de 

outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2539 Nr: 485-73.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA BAGGIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMALDO MEINERZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RECOLHER AS CUSTAS DA PRECATÓRIA, 

UMA VEZ QUE A MESMA JÁ FORA EXPEDIDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86240 Nr: 5662-56.2011.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA CRISTINA QUEIROZ MACHADO DA 

SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Autos nº: 5662-56.2011.811.0040

Código nº: 86240

Visto, etc.

 Considerando que a pleito consta da inicial dos embargos monitórios, a 

qual é instruída com declaração de hipossuficiência financeira subscrita 

pela embargante, e tendo em conta a inexistência de elementos nos autos 

que infirme a assertiva, DEFIRO o pedido de fls. 165/167, nos termos do 

artigo 98 do CPC.

Desse modo, REVOGO a decisão de fls. 144/146, exclusivamente no 

ponto em que determina à embargante o pagamento dos honorários 

periciais, tendo em vista o que preconiza o artigo 95, § 3º, II, do CPC, a 

Resolução n. 232/2016 do CNJ, bem como o artigo 554, § 4º, da 

CNGC/TJMT.

Desse modo, com fundamento nos artigos 1º e 2º, § 4º, da Resolução n. 

232/2016 do CNJ, tendo em conta a complexidade da matéria objeto da 

perícia, ARBITRO a verba honorária no montante correspondente ao triplo 

do valor previsto no item 1.2 da tabela de honorários anexada à resolução 

supracitada, portanto, em R$ 1.110,00 (mil cento e dez reais), que deverá 

ser pago, nos termos do artigo 95, § 3º, II, do CPC, mediante a expedição 

de certidão de crédito, pelo Estado de Mato Grosso, após a juntada do 

laudo e apresentação de eventuais esclarecimentos.

 No mais, INTIME-SE a perita nomeada às fls. 144/146, para que cumpra 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso, apresentando o laudo em 30 (trinta) dias. Para 

tanto, poderá a expert utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder de parte ou em repartições públicas.

Apresentado o laudo, MANIFESTEM-SE as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 433, parágrafo único, do CPC/73 (c/c 

artigo 1.047 do CPC/2015).

Após, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85436 Nr: 4776-57.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLSS, MFPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA ROMÃO CALVO - 

OAB:19.370 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 44776-57.2011.811.0040

Código Apolo nº: 85436

Vistos, etc.

Considerando que se trata de questão passível composição, bem como 

para que se dê efetividade ao princípio da autocomposição, versado no 

art. 1º, § 3º e 139, V, do CPC, determino a designação de sessão de 

mediação judicial, junto ao CEJUSC local, devendo o réu ser intimado com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos.

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, remeta-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização do 

débito.

Sobrevindo o cálculo atualizado, intime-se o executado para realizar o 

pagamento em 03 (três) dias.

Decorrido o prazo sem notícia do pagamento, expeça-se novo mandado 

de prisão civil com o valor do débito atualizado, pelo prazo de trinta (30) 

dias ou até que efetue o pagamento das prestações alimentícias.

Fica desde já autorizada a expedição de alvará de soltura ou suspensão 

da ordem de prisão diante do inequívoco pagamento do débito referente 

aos meses supra descritos.

Sem prejuízo, nos termos do art. 528, §3º, do CPC, oficie-se aos órgãos 

de restrição ao crédito (SPC e SERASA) remetendo certidão 

comprobatória da dívida, objeto do presente processo, para que sejam 

promovidas as anotações pertinentes.

Intime-se a exequente.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 28523 Nr: 30-79.1993.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA, NÁDIA BANDEIRA, 

ADEMIR BAMPI, PEDRINHO LUIZ ZANOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT, ANDREIA 

CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - 

OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de fls. 247/248. No 

mais, ACOLHO, PARCIALMENTE, os embargos de declaração de fls. 

249/253, apenas para esclarecer que o percentual dos honorários 

advocatícios deverá incidir sobre o valor atualizado da execução. 

Intimem-se.Cumpram-se as determinações da sentença às fls. 244/246.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116525 Nr: 7511-58.2014.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO ANTÔNIO BACCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIDERON RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:3659 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7511-58.2014.811.0040

Código Apolo nº: 116525

Vistos, etc.

Conforme consta nos autos o bem móvel leiloado foi arrematado pelo valor 

de R$ 320,00 (fls. 78-79), constando ainda nos autos o valor total para 

arrematação, incluindo a comissão do leiloeiro, a quantia de R$ 339,20, 

entretanto o arrematante depositou somente o valor de R$ 320,00 

conforme ofício juntado à fl. 82.

Assim, intime-se o arrematante para complementar o valor da arrematação 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para se manifestar do auto de 

arrematação no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21908 Nr: 2169-18.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:45.320/RS, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Mesmo em caso de impugnação, salvo se concedido efeito suspensivo 

por decisão expressa, deverá o credor informar se tem interesse em 

adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a alienação particular, por valor não 

inferior ao da avaliação, no prazo de 05 dias.Consigne-se, desde já, que 

se a penhora atingir bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese, 

alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, promessa de compra e 

venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de 

moradia, concessão de direito real de uso, penhora de quota social ou de 

ação de sociedade anônima fechada, penhora de coisa pertencente a 

terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; ou tratando-se de 

penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os interessados, na 

forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 

835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; 

bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 

será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se casados em 

regime de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, 

do NCPC.Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos 

conclusos para as deliberações pertinentes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 43583 Nr: 540-67.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma o requerimento da forma apresentada não merece 

deferimento, vez que o requerente não é parte no feito, cabendo a este, 

caso assim, desejar, ajuizar embargos de terceiro para anular/inibir a 

restrição judicial que entenda ilegal.Por outro lado, ante a informação 

superveniente acerca do bem penhorado nestes autos ter sido dado como 

garantia ao contrato da alienação fiduciária, tenho que a penhora integral 

do bem perdeu seu objeto, vez que tal bem não se presta para garantir a 

dívida executada nestes autos.Compulsando o sistema PJe verifica-se a 

presença de ação de busca e apreensão em trâmite na 1ª Vara Cível 

desta Comarca, como mencionado pelo Banco requerente, havendo 

decisão de concessão de medida liminar de busca e apreensão, de modo 

que se faz necessária a prévia resolução daquele feito, para verificar a 

existência de crédito advindo de eventual abatimento sobre débito 

discutido nos autos de busca e apreensão, facultando a parte autora a 

penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e 

venda e de alienação fiduciária em garantia, conforme prevê o art. 835 do 

CPC.Assim, considerando que a penhora do bem Volksvagem, modelo Polo 

1.6 MI, ano 2004, cor prata, placa JZV-9733, não alcançará seu objetivo 

neste feito, a fim de garantir maior eficácia na resolução do presente feito, 

DETERMINO o levantamento da restrição judicial sobre o bem acima 

citado.Sem prejuízo, cumpra-se as determinações da decisão à fl. 96, 

devendo a parte exequente se manifestar do bem objeto contrição judicial 

restante, marca Ford/Ranger XL, placa JY2828.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 15908 Nr: 3-47.2003.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER ( Espólio), MARIA DO 

ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ, LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ, MARIA ELENA 

ORTEGA ORTIZ ASSUMPÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGINO BEDIN, EDILES ZANCHETIN BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, FLORINDO PILHALARME - OAB:3645-A/MT, 

LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172, PAULO SÉRGIO 

DAUFENBACH - OAB:5325-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Processo nº: 3-47.2003.811.0040

Código nº: 15908

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 1154. Desse modo, CONCEDO o prazo de 15 

(quinze) dias para o INCRA manifestar-se quanto ao seu eventual 

interesse na lide.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 127481 Nr: 3887-64.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO EDSON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Sem custas, pois o autor é 

beneficiário da justiça gratuita.Sem honorários, pois não houve 
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citação.Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 27729 Nr: 2247-75.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADO, AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Processo nº: 2247-75.2005.811.0040

Código nº: 27729

Vistos, etc.

Verifico que o extrato de fl. 1003 refere-se à penhora deferida nos autos 

em apenso.

Desse modo, CUMPRA-SE a decisão de fls. 1003/1004, efetuando-se a 

penhora, via Renajud, de bens eventualmente localizados em nome do 

devedor, observando-se os demais termos da decisão supracitada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 28460 Nr: 2932-82.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Processo nº: 2932-82.2005.811.0040

Código nº: 28460

Vistos, etc.

Inicialmente, INTIME-SE o executado acerca da penhora, na forma do artigo 

841 do CPC.

 De outro lado, quanto ao pleito de fls. 277/278, impende consignar que a 

constrição judicial, via Renajud, objetiva tornar mais célere a localização 

do bem, evitando, ao menor juridicamente, que dele se disponha o 

devedor, vez que vedada da transferência, todavia, não atrai para o Poder 

Judiciário o ônus da localização do veículo, deve que recai sobre o 

exequente, a fim de viabilizar a expedição do mandado de remoção e 

avaliação.

 Desse modo, INTIME-SE o credor para que informe, no prazo de 05 

(cinco) dias, a localização do veículo.

 Atendido, EXPEÇA-SE o competente mandado de remoção, sendo que, 

caso exitosa a diligência, deverá o bem ser avalizado e depositado nas 

mãos do exequente, mediante a assinatura do respectivo termo.

 Elaborado o auto de avaliação do bem, MANIFESTEM-SE as partes no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 872, § 2º, CPC).

Inexistindo impugnação, INFORME o credor, em 05 (cinco) dias, acerca do 

eventual interesse na adjudicação do bem (art. 876, CPC).

Manifestado o interesse na adjudicação, INTIME-SE o devedor, nos termos 

do artigo 876, § 1º do CPC.

Sentença

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

Processo Número: 1005173-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEUDA BRANCO SILVA (REQUERENTE)

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA OAB - MT0018459A (ADVOGADO(A))

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

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005173-89.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA, ELIEUDA BRANCO SILVA 

Vistos etc. Cuida-se de pedido de alvará formulado por Chirley dos Santos 

Vieira, pelo qual pretende o recebimento valor relativo a honorários 

advocatícios pactuados em acordo formalizado, no Cejusc desta comarca, 

entre Paranatinga Agropecuária S/A e Erica Roberta Branco Nogueira, 

Emília Roberta Branco Nogueira, menores impúberes representadas pela 

genitora, Elieuda Branco Silva, sendo essas últimas assistidas pela ora 

requerente, na qualidade de advogada. No id. 10665060, a requerente 

emendou a inicial para incluir no polo passivo Elieuda Branco Silva. No id. 

13387064, determinou-se a intimação de Elieuda Branco para regularizar a 

representação processual, bem como a juntada, pela requerente, de cópia 

da Ação n. 1005190-28.2017.811.0040 (1ª Vara de Sorriso/MT), a qual, 

segundo afirmado pela ora autora, teria a mesma causa de pedir e pedido 

da presente demanda. No id. 14885071, a requerente juntou cópia dos 

autos acima referidos, informando ainda que, neles, houve a expedição do 

alvará pretendido no presente feito, o que, segundo argumenta, teria 

decorrido de equívoco na expedição do alvará naqueles autos. No id. 

15820406, o MPE opinou pela extinção deste feito, ante a litispendência, 

afirmando que, se houve equívoco na expedição do alvará na Primeira 

Vara Cível, a requerente deve peticionar nos autos respectivos, 

solicitando a expedição de novo alvará. é o breve relato. DECIDO. Com 

razão o Parquet: o caso é de extinção do processo, sem exame de mérito, 

ante a litispendência e também falta de interesse de agir. Com efeito, ao 

que se verifica, a autora fez o mesmo pedido ora em exame nos Autos n. 

005190-28.2017.811.0040, em curso na 1ª Vara Cível desta comarca, nos 

quais, inclusive, já foi expedido, em seu favor, o alvará ora pretendido, 

consoante se infere no id. 14885634. Por outro lado, a despeito da 

alegação da autora de que a expedição, naqueles autos, do alvará ora 

pleiteado tenha decorrido de equívoco da 1ª Vara Cível, uma vez que a 

requerente emendou a inicial, alterando a causa de pedir e pedido naquela 

ação, fato é que não há notícias nem prova de que a requerente tenha 

restituído a quantia recebida. Desse modo, ainda que superada a 

preliminar da litispendência, infere-se que a demandante carece de 

interesse de agir, pois se afiguram manifestas a desnecessidade e 

inutilidade da prestação jurisdicional vindicada neste pedido de alvará, já 

que os valores respectivos já foram levantados pela interessada. Ante o 

exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem exame de mérito, na forma 

do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. Sem custas, pois a 

requerente é beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários, vez que não 

exercido o contraditório. Publique-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 28 de 

novembro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005636-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE RIBEIRO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que, 

diante da suspensão dos prazos processuais, redesignei para o dia 

22/02/2019, às 11:00 horas, a AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 28 de 

novembro de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006694-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RUBENS DATSCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006694-35.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

WILSON RUBENS DATSCH RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 

VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte embargante nao comprovou sua hipossuficiência, não juntando 

qualquer documento que indique que não possui condição de assumir as 

despesas processuais, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita. Lado outro, DEFIRO o recolhimento das custas judiciais pelos 

embargantes em até 06 (seis) parcelas fixas, mediante a emissão de guias 

com a comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, ficando ciente 

que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá, em tese, importar 

no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15. 

ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão por email ao Departamento de 

Controle e Arrecadação, no endereço dca@tjmt.jus.br, para 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento, conforme 

Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux. Se tempestivo, o que deverá ser 

previamente certificado pela Secretaria da Vara, nos termos do art. 914 e 

seguintes do NCPC, RECEBO os embargos à execução; porém, ausentes 

os requisitos legais pertinentes, deixo de atribuir-lhe o efeito suspensivo 

almejado. Destaco que, nos termos do artigo 919, § 1º do NCPC, para 

atribuição de efeito suspensivo necessário se faz a verificação dos 

mesmos requisitos exigidos para concessão da tutela antecipada, além da 

garantia da execução por penhora, caução ou depósito, o que não se 

verifica no presente feito. No presente caso, além de a execução 

vinculada ao feito não estar garantida, verifico que não se vislumbra a 

probabilidade do direito invocado, não restando evidente os vícios da 

execução e inexigibilidade do título que a instrui, sendo certo que os 

presentes embargos à execução são fundados na alegação de 

abusividade dos encargos cobrados no contrato bancário em discussão, 

o que demanda dilação probatória. A propósito, vejamos o julgado abaixo: 

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PROCESSO EXECUTIVO NEGADO – 

REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Conforme as exigências contidas 

no § 1º, do artigo 919 do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito 

suspensivo aos Embargos, dependerá da demonstração concomitante dos 

requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do 

direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela 

penhora, depósito ou caução suficiente. II -À mingua do preenchimento 

dos requisitos inerentes à tutela judicial pretendida, também nessa 

instância recursal impõe-se o indeferimento do pedido do requerente, ora 

agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base" (AI 

108323/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016) - 

destaquei. INTIME-SEo exequente para manifestação, nos termos do art. 

920, inciso I do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito,em Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57838 Nr: 1495-30.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA BEATRIZ SCHRADER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876, KARINA KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/0

 Vistos.

 Diante da juntada de fls. 145/167, manifestem-se as partes, no prazo 

comum de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 23 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 124182 Nr: 1944-12.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE ANA RUBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN RUBIN - OAB:10.803/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4.617

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Expeça-se carta precatória para comarca de Sinop/MT, visando a oitiva 

da testemunha de fls. 219.

2- Com o retorno da missiva, vista à partes para alegações finais.

3 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 175014 Nr: 6186-43.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ALEIXO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOZAK CENTRO AUTO MOTIVA - ME, KOZAK 

AUTO CENTER - OBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Postergo a análise de preliminar de ilegitimidade passiva para o 

momento da sentença, ocasião em que o juízo terá melhores condições 

para exame da matéria.

3- Cumpra-se a decisão acima quanto a realização da prova pericial.

4- Defiro o prazo de 15 dias para a juntada das fotografias coloridas pela 

parte requerida, concedendo o subsequente prazo de 15 dias ao 

advogado da parte autora para manifestar-se a respeito, nos termos do 

art. 437, §1°, do CPC.

5 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54824 Nr: 5132-23.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANGO FORTE PRODUTOS AVÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO RIGON, INSOL DO BRASIL 

ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, ELY MACHADO DA SILVA - OAB:9.620/MT, 

FABIO LUIZ DA SILVA - OAB:10.582/MT, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - OAB:8578/MT, 

KELSON BENEDITO LEMES DO PRADO - OAB:7.488/MT, LAURA 
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PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9217/MT, MARIA APARECIDA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:7574/MT, OVIDIO LUIZ GIRARDELLO - 

OAB:10665/MT, RAFAEL FIGUEIREDO NUNES - OAB:239243/SP, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Diante do pedido das partes, redesigno a presente audiência de 

instrução para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 15h30min. Intime-se 

pessoalmente o representante leagal da autora da ação e o requerido 

Olimpio Rigon para prestarem depoimento pessoal.

2- Saem os advogados das partes intimados quanto ao dever de 

apresentar suas testemunhas (residentes nesta comarca), nos termos do 

art. 455 do CPC.

3- Desde já expeçam-se cartas precatórias para as comarcas de 

Rondonópolis/MT e Campo Novo do Parecis/MT, visando a oitiva das 

testemunhas arroladas em fls. 219 e 222.

3 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 23215 Nr: 3400-80.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERONIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON GOMES DA SILVA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Vista dos autos ao MP.

 3 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 168410 Nr: 2404-28.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGOCIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO SCHRADER - ESPÓLIO, MARCIA 

BEATRIZ SCHRADER, CARMO KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR NASCIMENTO CAMAPUM 

- OAB:44006, DIOGO DA COSTA ARAÚJO - OAB:30829, JULIANA 

ANDRADE DE OLIVEIRA - OAB:31.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, MARCIA RODRIGUES MELO FERREIRA - 

OAB:2.1809-0, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Vistos.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação, bem como os pontos 

sugeridos pelas partes.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 19 DE MARÇO DE 2019, ÀS 

14:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso - MT, 23 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 163221 Nr: 11106-94.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO KLASENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO SCHRADER, MARCIA BEATRIZ 

SCHRADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876, KARINA KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, MARCIA RODRIGUES MELO FERREIRA - 

OAB:2.1809-O, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Expeça-se Carta Precatória para oitiva da testemunha arrolada às fls. 

100.

3- Com o retorno da missiva, devidamente cumprida, manifestem-se as 

partes em alegações finais.

4 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Sentença

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

Processo Número: 1006381-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ATAIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO COLVERO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006381-11.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

GUIOMAR ATAIDE RÉU: PLINIO COLVERO VISTOS. Diante do pagamento 

do débito alimentar, julgo extinta a presente ação de execução de 

alimentos, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas e honorários, eis que defiro a gratuidade 

judiciária ao executado. Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003206-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DAL MOLIN LONGO (EMBARGANTE)

NELIO ROSSETTO - ME (EMBARGANTE)

OLINDO LONGO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AGRICOLA M K LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003206-09.2017.8.11.0040. 

EMBARGANTE: NELIO ROSSETTO - ME, OLINDO LONGO, TEREZINHA DAL 

MOLIN LONGO EMBARGADO: AGRICOLA M K LTDA VISTOS. 1. Sem 

delongas, verifico que o presente feito comporta imediata extinção, sem 

resolução de mérito, ante a falta de recolhimento das custas iniciais. 

Compulsando os autos, verifica-se que, após o indeferimento dos 

benefícios da gratuidade judiciária, a parte autora foi regularmente intimada 

e advertida a recolher as custas iniciais e a taxa judiciária, mas quedou-se 

inerte. 2. Com efeito, dispõe o artigo 290 do atual Código de Processo Civil 

que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. Desta maneira, é medida de rigor o 

indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, sem exame 

do mérito. 3. Ante o exposto, levando-se em conta que a parte autora não 

efetuou o recolhimento das custas iniciais e respectiva taxa judiciária, 

INDEFIRO a inicial, e, como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem 

exame do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso X, do 

Código de Processo Civil vigente, determinando o cancelamento da 

distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de 

Distribuição. 4. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que a 

parte requerida não foi citada/intimada para os atos e termos da presente 

ação. 5. Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT. 6. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006739-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME VENILDO DELALIBERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006739-73.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JAIME VENILDO DELALIBERA RÉU: UNIC SORRISO LTDA VISTOS. Sem 

delongas, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e 

regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes em sessão de 

mediação judicial (Id 13006930), e, em consequência julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas (art. 90, § 3º, NCPC). Rejeito o 

arbitramento de honorários sucumbenciais em face do advogado do autor 

(Id 13475593), tendo em vista que tal pretensão deveria ter sido objeto do 

próprio acordo, não havendo que se falar em sucumbência após 

composição amigável das partes. Na hipótese dos autos, em razão da 

omissão no acordo, cabe a cada parte arcar com os honorários de seu 

respectivo patrono. Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002362-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO PEROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002362-25.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PAULO AFONSO PEROSA RÉU: BANCO RODOBENS S.A. VISTOS. A parte 

requerente apresentou pedido de desistência da ação em sessão de 

conciliação judicial (Id 16226427), mediante o compromisso assumido pela 

parte requerida de conceder quitação ao contrato discutido no feito. Desta 

maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na forma 

do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas e honorários na forma estabelecida em Id 16226427. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000838-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000838-90.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARLI MARTINS DE SOUZA REQUERIDO: ADAIR PEREIRA 

DE SOUZA VISTOS. Sem delongas, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram 

as partes em sessão de mediação judicial (Id 13217328), e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas (art. 90, § 3º, NCPC). Sem honorários. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado de averbação ao competente Cartório de Registro 

Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004534-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO ALOISIO BROD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARIA HENDGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004534-37.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: OTILIO ALOISIO BROD REQUERIDO: SILVIA MARIA 

HENDGES VISTOS. Sem delongas, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram 

as partes em sessão de mediação judicial, e, em consequência julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, decretando o divórcio do 

casal Otílio Aloísio Brod e Silvia Maria Hendges. Sem custas (art. 90, § 3º, 

NCPC). Sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado de averbação ao competente Cartório de Registro Civil. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006610-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIA TERESINHA KAPPAUN KOELLN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JÓIRA MARIA QUINDERÉ BARRETO (RÉU)

MARIA CRISTINA FEITOSA (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006610-34.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DIONISIA TERESINHA KAPPAUN KOELLN RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JÓIRA MARIA 

QUINDERÉ BARRETO, MARIA CRISTINA FEITOSA Vistos/BG. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DANOS 

ESTÉTICOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por DIONISIA 

TERESINHA KAPPAUN KOELLN, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, JÓIRA MARIA QUINDERÉ BARRETO E 

MARIA CRISTINA FEITOSA, aduzindo, em apertada síntese, que no final do 

ano de 2014, após sentir fortes dores na região abdominal, procurou 

tratamento no HRS onde se constatou que a mesma possuía miomas 

uterinos, sendo submetida, por tais motivos, à realização de procedimento 

cirúrgico denominado HISTERECTOMIA, o qual foi realizado pelas médicas 

profissionais Jóira Maria Quinderé Barreto e Maria Cristina Feitosa. 

Entretanto, aduz a parte autora que, após ser submetida a tal 

procedimento, passou a enfrentar diversas complicações e que, ao 

procurar atendimento, foi constatado que, durante a cirurgia, houve corte 

em sua bexiga, o que veio a desencadear incontinência urinária, obrigando 

a autora a utilizar fralda, bem como fortes dores, o que a impede de levar 

uma vida normal. Sustenta que, diante de tal quadro, foi submetida a 

outras diversas intervenções cirúrgicas para correção, o que lhe trouxe 

cicatrizes notáveis em seu abdome, entretanto todas sem sucesso, sendo 

certo que, em exame realizado recentemente, restou constatado que a 

autora sofre de “fístula vesico-vaginal com cerca de 0.5 cm de diâmetro 

junto a barra inter-uretérica a 2cm do ureter esquerdo”. Por tais motivos, 

suscita que houve erro médico das profissionais, pugnando, nesta fase 

de cognição sumária, pelo deferimento de liminar a fim de condenar os 

requeridos ao pagamento de pensão mensal equivalente a um salário 

mínimo vigente, até o final da lide, mormente porque, em razão do erro 

médico, se encontra incapacitada de trabalhar, uma vez que necessita 

utilizar fraldas e sondas, bem como sente dores e desconfortos. Com a 

inicial juntou documentos. É o breve relatório. Decido. O artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, 

para que se antecipe os efeitos da tutela, é extremamente necessário que 

esteja presente a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano. No 

presente caso apesar da extrema relevância dos argumentos levantados 

pela parte autora, bem como dos documentos carreados em que trazem 

indícios de suas alegações, imperioso destacar que se trata de questão, 

indubitavelmente, complexa e técnica, não sendo possível, ao menos 

nesta fase de cognição sumária, verificar se houve, ou não, erro médico, 

sendo, para tanto, indispensável, dilação probatória, sob pena de 

configurar cerceamento de defesa. Sobre o tema assim entende o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – 

SITUAÇÃO SINGULAR QUE EXIGE A PERÍCIA – POSSIBILIDADE DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ACASO NÃO REALIZADA – REQUISITOS 

PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. Afigura-se indispensável, no caso 

de ação para responsabilização por erro médico, a realização de prova 

pericial, a fim de averiguar a ocorrência de negligência, imprudência ou 

imperícia do profissional, sobretudo porque a sua culpa não pode ser 

presumida, além de evitar eventual cerceamento de defesa”. (AI 

25424/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 

12/11/2015) Desta forma, considerando que se faz necessária a dilação 

probatória, não havendo a comprovação dos requisitos necessários ao 

deferimento da tutela de urgência, nos termos da fundamentação acima, 

INDEFIRO-A. Designo audiência de conciliação para o dia 24 DE JANEIRO 

DE 2019, ÀS 13:30H, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. Por fim, 

cite-se e intime-se ao comparecimento, com as advertências dos arts. 

334, § 8º; c/c 344, ambos do NCPC, consignando que o prazo da resposta 

deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo codex. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004195-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS TIGRE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004195-78.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LAIS TIGRE PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Cumpra-se a decisão de num. 14404786 em sua totalidade. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003437-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003437-70.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA DE JESUS MORAIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos /BG. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora não concordou com o laudo pericial judicial acostado aos autos, 

pugnando pela realização de nova perícia. Porém, considerando que a 

Justiça Federal arcou com a perícia realizada nos autos, não tendo o INSS 

se insurgido do referido laudo, não é razoável que seja o mesmo 

condenado, novamente, a arcar com os honorários de novo perito, tão 

somente pelo fato da parte autora não ter concordado com o laudo juntado 

aos autos. Assim, considerando que o § 5º do artigo 98 do NCPC flexibiliza 

a concessão da gratuidade da justiça a alguns atos processuais, 

oportunizo a parte autora a recolher, o valor dos honorários periciais 

(R$300,00), no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão, a fim de ser 

realizada nova perícia nos autos. Havendo o recolhimento dos honorários 

periciais pela parte autora, fica desde já nomeado, para atuar como expert 

deste Juízo, o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Recolhido o 

valor dos honorários, intime-se o(a) perito(a) a indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, comunicando este juízo com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das 

partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias após a realização do exame. Apresentado o laudo, 

independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Não havendo o 

recolhimento dos honorários no prazo de 15 dias, voltem-me os autos 

conclusos para julgamento do feito, no estado em que se encontra. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006087-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006087-56.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos /BG Considerando que até o presente momento o 

perito nomeado não agendou data para realização da perícia, bem como 

considerando que, conforme se denota do CNIS de Num. 16294611 o 

benefício do autor será cessado já no próximo mês, em 28/12/2018, 

DEFIRO a prorrogação do benefício concedido, por mais 09 MESES. 

Portanto, expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de 

Demandas Judiciais – EADJ, dando ciência da prorrogação do benefício 

concedido ao autor por mais 09 MESES, devendo constar a espécie de 
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benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO. Sem prejuízo, considerando que a nomeação do 

expert se deu em 17/05/2018, sendo que, até o presente momento o 

profissional não compareceu aos autos para designar a data para 

realização da perícia, DESITTUO-O do cargo e nomeio para atuar como 

expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001670-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO OZIR GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora do Oficio do 

INSS, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003669-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERONI PRESTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002361-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA ZACHARIAS MIQUELETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001170-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDELCIR CARRARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004286-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUDI LIEBICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36390 Nr: 5505-59.2006.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPEDITO CESARIO PEGORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199035 Nr: 9121-22.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANP -AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, 

GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ESTEVAM NETO - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52370 Nr: 2486-40.2009.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR BUSSOLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de quinze dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 37547 Nr: 437-94.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA PROF AREA INF SORRISO 

LTDA, ALUIZIO DE ALMEIDA LIMA, MILTON GROBE, DERLI TEREZINHA 

ROSSA, JUCELIA GONÇALVES FERRO, FABRICIO ANDRE GRECZINSKI, 

DANIEL DE SOUZA, FÁBIO LUIZ NEIS, GLAYSON RODRIGO ROSSA, 

MOACIR SERRAGLIO, FRANCISCO FOSE MULLER DE SOUZA, PLINICIO 

EUCLIDIO LAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17.865, FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, 

MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A, MARCOS WANDERLEY DE LIMA 

- OAB:24081/0, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B, 

Silvio Borges - OAB:19.374

 Visto/DH

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado na fl. 

193, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelos executados.

Condeno os executados ao pagamento dos honorários advocatícios à 

parte exequente, que fixo em 10% sobre o valor pela qual as CDAs, 

discutidas nos presentes autos foram liquidadas, nos termos do artigo 85, 

do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento do valor bloqueado nas fls. 167-171 em favor 

dos respectivos executado/titulares, os quais deverão indicar os dados 

bancários para transferência. Com as indicações, expeça-se alvará.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 33054 Nr: 2214-51.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA PROF AREA INF SORRISO 

LTDA, FRANCISCO FOSE MULLER DE SOUZA, MILTON GROBE, MOACIR 

SERRAGLIO, JUCELIA GONÇALVES FERRO, PLINICIO EUCLIDIO LAND, 

DANIEL DE SOUZA, FÁBIO LUIZ NEIS, DERLI TEREZINHA ROSSA, 

GLAYSON RODRIGO ROSSA, FABRICIO ANDRE GRECZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT

 Visto/DH

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado na fl. 

209, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelos executados.

Condeno os executados ao pagamento dos honorários advocatícios à 

parte exequente, que fixo em 10% sobre o valor pela qual as CDAs, 

discutidas nos presentes autos foram liquidadas, nos termos do artigo 85, 

do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento do valor bloqueado nas fls. 193-198 em favor 

dos respectivos executado/titulares, os quais deverão indicar os dados 

bancários para transferência. Com as indicações, expeça-se alvará.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 98026 Nr: 537-39.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO BOSING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT

 Visto/ DH

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado na fl. 

58, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Honorários pagos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 128883 Nr: 4706-98.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A, 

YUN KI LEE - OAB:131693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Ante o certificado na fl. 144, intime-se a parte executada na forma 

requerida na fl. 131.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011057-48.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONIVAL BENTO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBANO LAMPUGNANI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011057-48.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: JONIVAL BENTO RODRIGUES 

EXECUTADO: EBANO LAMPUGNANI - ME Vistos etc. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, intime-se o executado para 

pagamento do saldo remanescente (R$975,32), no prazo de 15 dias. 

Indicado, ou não, o pagamento, manifeste-se o exequente. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS BARRANKEVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL ZAVAREZE OAB - MT0010149A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000634-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO CARLOS 

BARRANKEVICZ REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Após, intime-se o executado para 

pagamento do saldo remanescente, nos termos da petição retro. Efetuado, 

ou não, o pagamento, manifeste-se o exequente. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011363-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. E M. SERVICOS E MONTAGENS EM MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011363-17.2015.8.11.0040. REQUERENTE: M. E M. SERVICOS E 

MONTAGENS EM MADEIRAS LTDA - EPP REQUERIDO: TELEMAR NORTE 

LESTE S/A (OI) Vistos etc. Diante da vinda dos autos da instância 

superior, não havendo requerimentos pelas partes, no prazo de 30 dias, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002963-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SALETE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002963-65.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANA SALETE PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Considerando que o 

pedido de chamamento do feito à ordem e recebimento do recurso 

inominado já fora analisado e indeferido no Num. 16429248, prejudicado o 

pedido de Num. 16607215. Assim, cumpra-se a parte da decisão de Num. 

16429248, no que concerne ao cumprimento de sentença. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUZIA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001705-83.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamada (advogado), para que, no prazo de 48 

horas, apresente a guia de custas do recurso inominado. Sorriso/MT, 28 

de novembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTAL-SHOP ELETRO & DIGITAL BRASIL - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 10:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006528-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULINEI MESADRI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1006528-03.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 15 de maio de 

2019, às 14h20min, para realização da audiência de conciliação, ficando 

ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 28 de novembro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003480-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURIENE FATIMA DE OLVIEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 18:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 
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de 2019, às 18:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004794-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES & CAVALHEIRO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 18:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005808-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de MARÇO 

de 2019, às 08:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006780-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BOITA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO (REQUERIDO)

 

Processo: 1006780-06.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 22 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 15:40HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 27 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003209-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA TECNICA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES LKS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 08:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003160-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

 

Processo: 1003160-83.2018.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e 

dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – 

CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 15917237, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

novembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001709-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 08:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003097-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIWTON ROBERTO BATISTA (REQUERIDO)

THAISMARA MARCOSSI SUFIATTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1003097-58.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte interessada (advogado Reclamante) 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, para se manifestar se possui interesse 

no prosseguimento do feito ou apresentar endereço atualizado da parte 

reclamada, tendo em vista a decisão do Id. 16544441. Sorriso/MT, 28 de 

novembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLIDES TADEU TRAMONTIN (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 08:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLIDES TADEU TRAMONTIN (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 08:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003195-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES AMARO GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1003195-43.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte interessada (advogado Reclamada) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, que junte nos autos, o laudo da 

vistoria, tendo em vista o despacho de Id. 16401963. Sorriso/MT, 28 de 

novembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000831-98.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante (advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 14821103/14821180, para querendo, manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 28 de novembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006202-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LUIS RAFFAELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE MATTOS (REQUERIDO)

RENAN CAMARGO NEVES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 08:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005392-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 09:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005399-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAEL ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 09:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005402-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DILL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 09:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005404-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYBSON DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 09:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005405-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYBSON DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 09:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005099-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1005099-35.2017.811.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16502623, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 28 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005406-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MULINARI TONETT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS CASTRO RODRIGUES OAB - MT24639/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 09:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002853-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINEDE DA SILVA BATISTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002853-66.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16724618, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 28 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005420-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIECKSON LEONIR TESKE (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 10:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010066-43.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 11:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010066-43.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 11:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 
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feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000239-88.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LINDOMAR FRANCISCO 

BANFI REQUERIDO: MOTO IDEAL LTDA, ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA 

LTDA Vistos etc. Em que pese a manifestação do requerente, fato é que o 

prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias, nos termos do 

art. 42, da Lei n. 9.099/95, bem como, até a data da publicação da Lei n. 

13.728/18, em 31/10/2018, a contagem se dava de forma continua, na 

forma do Enunciado 165 do FONAJE. Assim, mantenho a decisão de Num. 

16720055 por seus próprios fundamentos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ONORIO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000663-33.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 28 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1000657-89.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16451792, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 28 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO RUA 

CANOAS, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDERSON CANDIOTTO PROCESSO n. 

1001649-50.2018.8.11.0040 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: GILSON SILVA DE ASSIS Endereço: KIT 01, 

SÃO DOMINGOS, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCARD S.A Endereço: AL. RIO NEGRO, 585, BLOCO D, 

15º ANDAR, ALPHAVILLE, CIDADE: BARUERI-SP, CEP: 06454-000 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas, bem como a sua intimação para comparecer à audiência 

de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 13/03/2019 Hora: 18:30, a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais SORRISO, 28 de novembro de 2018. 

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

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004934-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA MORAES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004934-85.2017.8.11.0040. REQUERENTE: NATALINA MORAES NUNES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Diante da 

intempestividade (Num. 16700606), deixo de receber o recurso inominado 

interposto nos autos. Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos 

autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003367-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIANA VICCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003367-82.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LAUDIANA VICCINI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros Vistos etc. 

Tempestivos, recebo os recursos inominados, no efeito devolutivo (art. 43 

da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da justiça gratuita à 

recorrente, eis que requerido na inicial. Apresentadas as contrarrazões, o 

que deverá ser certificado, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003866-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JISLAINE DE FATIMA MACHADO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003866-03.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JISLAINE DE FATIMA 

MACHADO DA LUZ REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Diante 

da intempestividade (Num. 16616911), deixo de receber o recurso 

inominado interposto nos autos. Cumpra-se integralmente a sentença 

proferida nos autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERAILTON JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001178-34.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ERAILTON JESUS DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Diante da intempestividade (Num. 

16625460), deixo de receber o recurso inominado interposto nos autos. 

Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos autos. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000239-88.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LINDOMAR FRANCISCO 

BANFI REQUERIDO: MOTO IDEAL LTDA, ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA 

LTDA Vistos etc. Diante da intempestividade (Num. 16625871), deixo de 

receber o recurso inominado interposto nos autos. Cumpra-se 

integralmente a sentença proferida nos autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO MENDES AROUCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001180-04.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE RAIMUNDO MENDES 

AROUCHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Diante da intempestividade 

(Num. 16626360), deixo de receber o recurso inominado interposto nos 

autos. Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos autos. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002441-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR PUHL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 211 de 732



(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002441-04.2018.8.11.0040 REQUERENTE: IVANIR PUHL DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo 

(art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da justiça gratuita. 

Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BESERRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001190-48.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO BATISTA BESERRA 

BRANDAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Diante da intempestividade 

(Num. 16263142), deixo de receber o recurso inominado interposto nos 

autos. Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos autos. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BESERRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001189-63.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO BATISTA BESERRA 

BRANDAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Diante da intempestividade 

(Num. 16627465), deixo de receber o recurso inominado interposto nos 

autos. Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos autos. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003522-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONIR PAULO CAPITANIO (TESTEMUNHA)

CLAUDIMIR LUIS ACCO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003522-22.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ZANELLA SCHERER & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Diante da 

intempestividade (Num. 16649005), deixo de receber o recurso inominado 

interposto nos autos. Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos 

autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001860-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA 

COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Diante da 

intempestividade (Num. 16717145), deixo de receber o recurso inominado 

interposto nos autos. Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos 

autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004618-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO LUIZ CARLOTT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETHANIA MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

TAMIRES DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004618-72.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ELIO LUIZ CARLOTT 

EXECUTADO: BETHANIA MESSIAS DA SILVA, TAMIRES DA SILVA LIMA 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração, sob a alegação de 

contradição na decisão que extinguiu a execução pela ausência de 

indicação do endereço do reclamado no prazo estipulado, eis que, por 

ocasião da extinção, não havia decorrido o prazo de cinco dias concedido 

(Num. 15939520). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os 

embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, no 

mérito, lhes dou PROVIMENTO. Isso porque, analisando os autos se 

constata certidão relatando o equívoco da certificação do decurso do 

prazo para o exequente. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e lhes 

DOU PROVIMENTO, para anular a sentença prolatada, dando regular 

prosseguimento ao feito, nos seguintes termos: O prazo concedido para 

indicação do endereço das executadas se esvaiu , porém o exequente em 

sede de embargos de declaração pugnou pela expedição de ofício à 

Energisa para informação acerca do endereço das executadas. Pois bem, 

certo é que cabe à parte interessada as diligências necessárias à 

obtenção e indicação do endereço do polo passivo. Porém, visando a 

efetividade processual este juízo tem por norte deferir diligências de 

busca de endereços junto aos Sistemas RENAJUD, SIEL e BACENJUD, o 

que, aliás, foi efetivado neste feito, porém não foram encontrados 

endereços diversos daqueles informados na inicial. In casu, mesmo após 

a efetivação de tais diligências pelo Juízo, a parte optou por solicitar mais 

diligências ao Juízo (ofício à Energisa), delegando ao Poder Judiciário, de 

forma plena, a localização das executadas e consequente citação delas, 

sem qualquer justificativa acerca da impossibilidade de fazê-lo pelos 

próprios meios. Note-se que o deferimento ad aeternum e ilimitado de 
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diligências tendentes à localização de endereços da parte executada, sem 

sombra de dúvidas, assoberbam o Poder Judiciário (já abarrotado) e não 

contribuem, em nada, com a celeridade processual priorizada no sistema 

dos Juizados Especiais. Desta forma, INDEFIRO tal requerimento e 

concedo a exequente o prazo de cinco dias para que indique o endereço 

atualizado das executadas. Decorrido o prazo, conclusos para extinção. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010999-21.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GOMES BRESSAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA NUNES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010999-21.2010.8.11.0040 Exequente: PATRICIA GOMES BRESSAN 

Executado: KEILA NUNES LIMA Vistos etc. Estando a execução munida de 

título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente 

de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos 

do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010964-90.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA KARINE ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO(A))

EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL OAB - MT0008345A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO HENRIQUE COLNAGO OAB - SP0145521A (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010964-90.2012.8.11.0040. REQUERENTE: PAULA KARINE ZANATTA 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos etc. Proceda-se, com o 

necessário para vinculação dos valores depositados espontaneamente 

pela executada. Após, expeça-se alvará em favor da exequente, mediante 

observância dos dados bancários informados. No mais, intime-se a 

executada para pagar o valor remanescente (R$ 500,00), no prazo de 

cinco dias, visto que o depósito foi realizado extemporaneamente, 

incidindo a multa do 523, §1º, do NCPC. Decorrido o prazo sem o 

pagamento, conclusos para análise do pedido de BACENJUD. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010074-83.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE JOSE BOCOLLI (EXEQUENTE)

ERICA MARIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENALDO JANKE (EXECUTADO)

ANALICE RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010074-83.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: ERICA MARIA DE OLIVEIRA, 

VICENTE JOSE BOCOLLI EXECUTADO: RENALDO JANKE, ANALICE 

RODRIGUES DOS SANTOS Vistos etc. Arquive-se o presente feito, 

podendo o exequente solicitar o desarquivamento à qualquer tempo. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010918-96.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBES LOUREIRO HARTCKOPF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010918-96.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: CLEBES LOUREIRO HARTCKOPF 

Vistos etc. Reputo válida a intimação dirigida ao executado (Num. 

14289404), nos termos do artigo 19, §2º, da Lei 9.099/95. Intime-se o 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ARAUJO RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000611-37.2017.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA 

- ME REQUERIDO: PATRICIA ARAUJO RIBEIRO - ME Vistos etc. 

Considerando que o AR expedido para citação da executada retornou com 

a informação “não existe o número”, porém o endereço da executada se 
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trata de estabelecimento comercial, expeça-se precatória para citação e 

intimação, observando-se a data designada pelo sistema. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006942-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BIRCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006942-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO BIRCK 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de prejuízo irreparável, eis que, caso julgados procedentes os 

pedidos iniciais, o reclamado deverá restituir todos os valores pagos pela 

parte reclamante, bem como indenizá-la pelos danos, em tese, sofridos. 

Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para 

a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004717-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KISCHNER DALZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004717-42.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARLENE KISCHNER 

DALZOTTO REQUERIDO: LUCIANA RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. 

Defiro a requisição de endereço da reclamada via INJOJUD (extrato 

anexo). Localizado endereço diverso do constante nos autos, cumpra-se 

o ato obstado (citação/intimação). Quanto aos demais requerimentos, 

certo é que cabe à parte interessada as diligências necessárias à 

obtenção e indicação do endereço do polo passivo. Porém, visando a 

efetividade processual este juízo tem por norte deferir diligências de 

busca de endereços junto aos Sistemas RENAJUD, SIEL e BACENJUD, o 

que, aliás, foi efetivado neste feito, porém os endereços encontrados 

estariam desatualizados. In casu, mesmo após a efetivação de tais 

diligências pelo Juízo, a parte optou por solicitar mais diligências ao Juízo, 

delegando ao Poder Judiciário, de forma plena, a localização da parte 

executada e consequente citação, sem qualquer justificativa acerca da 

impossibilidade de fazê-lo pelos próprios meios. Note-se que o deferimento 

ad aeternum e ilimitado de diligências tendentes à localização de 

endereços da parte executada, sem sombra de dúvidas, assoberbam o 

Poder Judiciário (já abarrotado) e não contribuem, em nada, com a 

celeridade processual priorizada no sistema dos Juizados Especiais. 

Desta forma, INDEFIRO tais requerimentos e, acaso não localizado 

endereço diverso na pesquisa via INFOJUD, concedo a exequente o prazo 

de cinco dias para que indique o endereço atualizado da parte executada. 

Decorrido o prazo, conclusos para extinção. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000087-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000087-06.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROBSON DOS SANTOS REIS 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BOCCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000089-73.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANE BOCCHI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010639-81.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTOES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010639-81.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: DONIZETE PEREIRA 

EXECUTADO: BRADESCO CARTOES SA Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Após 

preclusão, proceda-se com o levantamento dos valores penhorados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente, sendo o remanescente 

(R$501,87), ao executado, cuja conta encontra-se indicada no Num,. 

16559382. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 
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Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000735-20.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA ROSA GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Considerando 

que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000733-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELUIZA LINHARES FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000733-50.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MARIA ELUIZA LINHARES 

FRAGA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001507-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEANE ALVES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001507-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALDEANE ALVES DE 

ALENCAR REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001672-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILMAIR DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001672-93.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: ILMAIR DA SILVA PEREIRA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-77.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

MAGDA MIRIAN SCHMIDT OAB - MT0013070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010195-77.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MARCOS FREITAS DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S/A, CLARO S.A. Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003462-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEREZ PINHO SILVA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003462-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALDEREZ PINHO SILVA DE 

BARROS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação 

proposta por VALDEREZ PINHO SILVA DE BARROS em face de BANCO 

BRADESCO S/A, em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito no R$ 185,99 

(cento e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), contrato: 

RE02362365123, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. A mesma não reconhece a dívida pois honrou com todos seus 

compromissos. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem 
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como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte da reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Em impugnação, reforça o alegado na inicial. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil) Quanto a preliminar de prescrição, entendo que não deve prosperar, 

pois o início da contagem do prazo é a partir do conhecimento e não da 

anotação. Quanto as demais preliminares, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não houve juntada de contratos assinados. A 

reclamada alega em sua defesa, apresentando fatura de movimentação 

bancária (Id 16678543, fl 09), que o reclamante realizou renegociação de 

dívida e ficou inadimplente, contudo, nenhum dos valores apresentados no 

documento condiz ou representa o valor da negativação. Por certo que o 

art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, pois, o reclamante também possui outra restrição 

posterior. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com 

a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, 

ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos 

débitos impugnado no valor de R$ 185,99 (cento e oitenta e cinco reais e 

noventa e nove centavos), bem como, a retirada definitiva dos dados da 

reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o 

reclamado a pagar, a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001933-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DAL FORNO SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001933-58.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE DAL FORNO SARTORI 

REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Vistos etc. Considerando que 

foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010912-26.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAIVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010912-26.2014.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA PAIVA COSTA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003897-86.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003897-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELIAS GUIMARAES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010830-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010830-24.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: SUZANA DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003141-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILMAR GUEDES SANTANA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003141-77.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ILMAR GUEDES SANTANA 

GONCALVES REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A., DECOLAR. COM 

LTDA. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). 

Narra autora, ILMAR GUEDES SANTANA GONÇALVES, que adquiriu 

passagens aéreas, com saída em Sorriso/MT e destino final Rio de 

Janeiro/RJ, contudo, recebeu contato das reclamadas informando que a 

data do embarque deveria ser alterado e, posteriormente, outro contato 

informando que o embarque seria na comarca de Cuiabá/MT. Ressalta que 

em nenhum momento recebeu qualquer auxilio das reclamadas e que teve 

que alterar programações realizadas, inclusive em seu ambiente de 

trabalho, pois alterou o período de férias que já tinha firmado com seu 

empregador. Requer: a) a condenação das requeridas ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais. A reclamada, GOL LINHAS 

AÉREAS S/A alega ilegitimidade passiva, pois não foi a responsável na 

falha de repasses das informações. Diz que a alteração se deu por motivo 

de alteração da malha aérea e que o reclamante tinha prazo suficiente 

para solicitar o cancelamento do serviço e ser reembolsado pelo mesmo. 

Pugna pela improcedência da demanda. A reclamada DECOLAR.COM 

LTDA apresentou contestação, alega ilegitimidade passiva, pois alteração 

em voos são de responsabilidade da empresa aérea. Informa que a 

empresa é somente uma intermediadora e que não tem qualquer relação 

sobre alteração de voos. Pugna pela improcedência da demanda. Quanto 

as preliminares, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, devendo reparar 

eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do 

serviço oferecido e somente pode ser afastada com a comprovação da 

existência de alguma excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Não ficou demonstrado os 

motivos causadores da alteração do voo, pois não foi juntado qualquer 

documento que prove o alegado. A simples alegação de alteração da 

malha aérea, sem qualquer prova, não justifica procedimentos que causem 

ao consumidor violação aos seus direitos. Mesmo sendo determinação de 

órgão regulador que motivou a alteração de voo, que de início seria no 

aeroporto de Sorriso/MT, não pode o consumidor assumir o risco da 

atividade da reclamada, sendo que, não foi provado que a reclamada 

tenha adotado qualquer medida que minimizasse o prejuízo/desconforto da 

reclamante. É inegável que o incidente extrapolou o mero aborrecimento, 

dando-lhe o direito à indenização. Certamente tais situações fogem à 

normalidade e trazem danos aos passageiros. Por tudo isto, os 

transtornos experimentados pela parte autora que, repiso, decorreram da 

falha da empresa na prestação de atendimento adequado ao passageiro, 

gerou falha na prestação dos serviços. Quantificar a indenização por 

dano moral é uma das tarefas de maior complexidade, vez que não há 

parâmetros tarifários definidos em lei, cabendo ao julgador sempre atento 

às peculiaridades do fatos e às condições das partes fixar tal valor. O 

dano moral, segundo YUSSEF SAID CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 

“desempenha uma função tríplice: reparar, punir, admoestar ou prevenir.” 

Assim, para a fixação do quantum devem ser levados em consideração 

além destes fatores, outros, tais como: as condições econômicas do 

ofensor, do ofendido e a extensão do dano. Considerando tais fatores, 

entendo justo e adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), quantia que deverá ser acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Em relação aos 

gastos que a reclamante teve para se deslocar até a comarca de 

Cuiabá/MT (id 13647139), entendo que deve ser ressarcido, a título de 

danos materiais. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) CONDENAR os reclamados a pagarem, 

solidariamente, o valor de R$ 355,41 (trezentos e cinquenta e cinco reais e 

quarenta e um centavos), a título de danos materiais; 2) CONDENAR os 

reclamados a pagarem, solidariamente, a título de danos morais, o valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data 

de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 
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do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE ALVES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001923-82.2016.8.11.0040. REQUERENTE: KATIANE ALVES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. No mais, considerando que há depósito em duplicidade da 

condenação, após preclusão, proceda-se com o levantamento dos 

valores penhorados no Num. 16086674 à conta bancária indicada pelo 

exequente e, o levantamento do valor depositado no Num. 16693883 ao 

executado. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSA MATARANGAS MOREIRA DA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000991-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLARISSA MATARANGAS 

MOREIRA DA FRAGA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003383-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA LIDIANA ROSA AQUINO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003383-36.2018.8.11.0040. REQUERENTE: NILMA LIDIANA ROSA 

AQUINO SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Narra a parte autora que foi surpreendida com uma inscrição no valor de 

R$ 2.045,08 (dois mil quarenta e cinco reais e oito centavos) - Contratos n. 

4282671180254000. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão, por não ter 

nenhuma relação jurídica com a reclamada, e nem recebeu nenhuma 

notificação da inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

faturas com movimentações bancárias. Pois bem, houve no caso em crivo 

a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A reclamante alega em sua inicial que não tem 

contrato assinado com a empresa reclamada, contudo, a requerida 

anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte autora, 

acompanhados com fatura. (id 16665320 e 16665323). Cabe referir, por 

oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado aos autos se 

assemelha com as demais assinaturas do requerente constante em outros 

documentos no processo. Portanto, tenho que supostamente provada e 

legitimada a inscrição em análise. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Assim, restou evidenciado que o 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Considerando 

a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao 

pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 

R$1.000,00 (hum mil reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Jonathan Góes Filgueira Juíz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003624-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ MELO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003624-10.2018.8.11.0040 Reclamante: INEZ MELO PEREIRA Reclamado: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN RAQUEL VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001885-02.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LILIAN RAQUEL VIDAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em face da sentença que 

determinou a emissão de nova fatura do mês dezembro/2017, sob a 

alegação de que tal providencia permitirá que a reclamada faça novamente 

a cobrança discutida no feito. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO. Isso porque, 

compulsando os autos verifica-se que a fatura do mês de dezembro/2017, 

no que toca ao consumo do referido mês já foi, inclusive, paga pelo 

reclamante, conforme se vê no Num. 16028371, sendo o caso, somente, 

de declaração da inexistência do débito referente à fatura de recuperação 

de consumo, NF 000.289.990 (Num. 12714649). Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos de declaração manejados e lhes dou 

PROVIMENTO para sanar a contradição existente na sentença atacada, 

nos moldes acima elencados. No mais, recebo o recurso inominado 

interposto pela reclamada, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95). 

Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003664-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LOPES DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003664-89.2018.8.11.0040 Reclamante: JESSICA LOPES DO AMARAL 

Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, 

já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido 

o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003603-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIAN GLEIDSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003603-34.2018.8.11.0040 Reclamante: RAIAN GLEIDSON ALVES DA 

SILVA Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011404-81.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO MAIA DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011404-81.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: CIRO MAIA DE BRITO 

EXECUTADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, 

neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência dos 

valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002238-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002238-42.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JUSSARA DA SILVA 

FERNANDES REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA 

- EPP Vistos etc. A parte reclamante saiu devidamente intimada da 

audiência para indicar o endereço da parte reclamada, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção do feito (Num. 15413507), contudo, quedou-se 

inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição para 

possibilitar o seu progresso. Destarte, resta inviabilizada a prestação 

jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a parte reclamante se 

desinteressou pelo prosseguimento do feito, tanto que data de mais de 02 

(dois) meses a última intervenção. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. 

Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002239-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002239-27.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JUSSARA DA SILVA 

FERNANDES REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA 

- EPP Vistos etc. A parte reclamante saiu devidamente intimada da 

audiência para indicar o endereço da parte reclamada, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção do feito (Num. 15413537), contudo, quedou-se 

inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição para 

possibilitar o seu progresso. Destarte, resta inviabilizada a prestação 

jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a parte reclamante se 

desinteressou pelo prosseguimento do feito, tanto que data de mais de 02 

(dois) meses a última intervenção. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. 

Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 144788 Nr: 1286-51.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON LUIZ CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Vistos etc.

Reexaminando a questão posta, entendo por bem manter a r. decisão 

recorrida, pelos seus próprios fundamentos, os quais permanecem 

inalterados na visão deste órgão julgador.

Considerando que o recurso de agravo em execução não dispõe de efeito 

suspensivo (art. 197, LEP), e que seu rito observa as mesmas regras do 

recurso em sentido estrito, providencie a Secretaria do Juízo o traslado da 

integralidade das peças processuais do executivo de pena, e, na 

sequência, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

para apreciação do recurso interposto, com as nossas homenagens e 

anotações de estilo.

Intime-se o i. advogado de Defesa.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141404 Nr: 11291-69.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO DIEGO CASTRO MOTA, Cpf: 

06170265302, Filiação: Delma Maria Mota (castro) e José Castro Mota, 

data de nascimento: 23/03/1990, brasileiro(a), natural de Coroatá-MA, 

solteiro(a), construtor, Telefone 9940-1386. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Consta do referido procedimento investigatório que, 

data 15 de fevereiro de 2015, por volta 21h00min, na Rua Rio do Ouro, 

Bairro: Nova Aliança II, o denunciado F. D. M. a ofendeu a integridade 

fisica de sua ex companheira K. S. S., acarretando-lhe lesões corporais. 

(...) Posto isso, o MInistério Público oferece denúncia em face de F. D. C. 

M., como incurso nos artigo 129 § 9 e 147, ambos do Código Penal, com 

observância da Lei 11.340/2006 (...).

Despacho: Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP e 

determino a citação do acusado por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, com ou 

sem a apresentação de defesa preliminar, venham os autos 

conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fabiane Nascimento, 

digitei.

Sorriso, 23 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201583 Nr: 10492-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFANI CRISTINA TOSCANO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar sua resposta à acusação, no prazo legal. .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163831 Nr: 11422-10.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA MESQUITA DE LIMA ALMEIDA, 

TAINARA SALLY REIS PAES, GUILHERME VINICIUS BARBOSA DA SILVA, 

itamar de jesus oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14068 B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83179 Nr: 2168-86.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO VERLE, JOSE DEODATO DE 

ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE DEODATO DE ALENCAR, Cpf: 

44839588104, Rg: 00567890, Filiação: Estelita Maria Divina, natural de 

Sorriso-MT, casado(a), Telefone 6635447029. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos de inquérito policiais que, no 

dia 11 de março de 2011, por volta das 06h50min, o denunciado JOSÉ 

DEODATO DE ALENCAR, vulgo "CEARÁ", tinha em depósito uma arma de 

fogo tipo revólver calibre .38, de uso permitido, em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar. Ante o exposto, o Ministério Público o 
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denunciou como no incurso artigo 14, caput, art. 16, caput, do Código 

Penal.

Despacho: Processo: 2168-86.2011.811.0040 (Código 83179)VISTO/KP.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou JOSE 

DEODATO DE ALENCAR, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica dos artigos 14, caput, e 16, caput, ambos da Lei n° 

10.826/03, tendo em vista os fatos ocorridos no dia 11/03/2011.Sem 

embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter 

atualizado seus dados cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial 

processante, pena de caracterização de fuga do distrito da culpa e 

demais consequências processuais de regência.Destarte, considerando 

também que o parquet possui meios legais e institucionais para perpetrar a 

referida busca cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG 

e junto ao INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a 

CITAÇÃO do acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, 

o qual será publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, 

o qual deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, 

deixando o acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa 

preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por força da sua fuga do 

distrito da culpa. Eis o relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão 

Processual e Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo 

nítida caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do 

distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal 

circunstância o sobrestamento da marcha processual e prescricional ut 

artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente 

não decorre tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente 

aos autos para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que 

realmente patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, 

conforme letra do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que 

a constituição de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. 

visando única e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência 

do(a) causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à 

suspensão em testilha, eis que por força de comando constitucional 

(incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do 

CPP, imperioso é em casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de 

Defensor Público), o que retira a possibilidade de continuidade da marcha 

processual.Destarte, havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do 

CPP ao caso sub examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e 

prescricionais é medida imperativa.Da Antecipação de Prova 

Testemunhal.Conforme lembra o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA 

NUCCI , o artigo 366 do CPP permite que, sem a real presença e ciência do 

acusado, se produza provas urgentes cujo atraso implicaria sua 

perda.Percutindo ao fundo da parlenda, certo é que o uso de tal instituto 

processual é sempre exceção à regra de somente se produzir provas 

mediante a real presença e interação do acusado e sua defesa técnica, 

pena de escárnio do constitucional devido processo legal.Quer dizer, o 

magistrado deve estar atento e vigilante para não permitir e criação do 

costume ilegal de tornar-se regra a exceção para sempre determinar a 

antecipação de oitiva de testemunhas sob o argumento de que o simples 

decurso do tempo seria suficiente para o esquecimento de detalhes e 

perda da referida prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório 

Excelso e do e. STJ, in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que 

determina a produção antecipada da prova testemunhal deve atender aos 

pressupostos legais exigidos pela norma processual vigente ("Art. 255. Se 

qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por 

velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 

tomar-lhe antecipadamente o depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o acusado, citado por edital, não 

comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, 

determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando 

esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal". 

Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 

20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 

105, n. 404, 2009, p. 481-487)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE 

URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 415 DO STJ. 1. A produção 

antecipada de provas está adstrita àquelas consideradas de natureza 

urgente pelo Juízo processante, consoante sua prudente avaliação, no 

caso concreto, nos termos do enunciado da Súmula 415 desta corte. 2. 

Não justifica a medida a alusão abstrata e especulativa no sentido de que 

as testemunhas podem vir a falecer, mudar-se ou se esquecer dos fatos 

durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. Muito embora 

seja assertiva passível de concretização, não passa, no instante 

presente, de mera conjectura, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos. 3. A afirmação de que a passagem do tempo 

propicia um inevitável esquecimento dos fatos, se considerada como 

verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade da produção antecipada da 

prova testemunhal em todos os casos de suspensão do processo, na 

medida em que seria reputada de antemão e inexoravelmente de caráter 

urgente, retirando do Juiz a possibilidade de avaliá-la no caso concreto. 4. 

Ordem concedida para cassar a decisão, mantida pelo acórdão 

impugnado, que determinou a produção antecipada de prova, determinado 

o desentranhamento das provas produzidas antecipadamente. (HC 

191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a inteligência do verbete 455 

da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser 

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 

decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Contudo, haja vista, que a presente ação penal 

possui 2 (dois) réus, sendo que o réu Luiz Alberto Verle já apresentou 

resposta à acusação às fls. 133/145, em face deste, o feito prosseguira 

regularmente, assim, aguarde o transcurso do prazo para apresentação 

de resposta, após volte-me os autos conclusos.Ciência ao MP.Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário.Sorriso/MT, 23 de outubro de 

2017.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 27 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99607 Nr: 2253-04.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR SOARES BANDEIRA, NERI DA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 2253-04.2013.811.0040 Código 99607

VISTOS/MV

Considerando a certidão de fl.606 e requerimento do parquet de fl.608, 

intime o advogado do réu para que manifeste se ainda deseja a realização 

de alguma diligencia.

Sendo a resposta positiva, volte o feito concluso para deliberação.

Sendo a resposta negativa, encerrada estaá a instrução, conforme § 3º 

do art. 403 do CPP, assim, abra vista às partes para alegações finais no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento em 

que será apreciado eventual pedido oral.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 55926 Nr: 25-61.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGOBERTO CARLOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAGOBERTO CARLOS BATISTA, Cpf: 

56915683100, Rg: 08810508, Filiação: Alexandre Carlos Batista e de 

Dejanira Soares Batista, data de nascimento: 29/03/1973, brasileiro(a), 

natural de Ibutirama-BA, solteiro(a), empresário, Telefone 9612-4678. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO , PARA QUE INFORME A ESTE 

R.JUÍZO A CONTA BANCÁRIA QUE DEVERÁ SER FEITA A RESTITUIÇÃO 

DA FIANÇA DOS PRESENTES AUTOS

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante da certidão de fls. 94, acolho a cota 

ministerial de fls. 95/96 e determino a intimação do acusado por edital.A 

propósito, vejamos:“PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 

RESTITUIÇÃO FIANÇA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. RÉU REVEL. MUDANÇA 

DE ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE LOCALIZAÇÃO. DECRETAÇÃO DE 

PERDA DA FIANÇA. RECURSO DA DEFESA QUE NÃO PROSPERA. 

DESNECESSIDADE DE ESGOTAR MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. TRATANDO-SE DE RÉU REVEL AS 

INTIMAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS SERÃO REALIZADAS POR 

EDITAL, INCLUSIVE A INTIMAÇÃO QUANTO AO INTERESSE NO 

LEVANTAMENTO DA FIANÇA. NÃO ATENDENDO O RECORRENTE O 

CHAMADO NO PRAZO ESPECIFICADO, IMPÕE-SE O PERDIMENTO DOS 

VALORES, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PROVIMENTO GERAL DA 

CORREGEDORIA DO TJDFT. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

DECISÃO MANTIDA” (TJDF - RSE 126462020078070004, DF 

0012646-20.2007.807.0004, Data de publicação: 15/10/2008).Ciência ao 

MP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 27 de novembro de 2018

Anderson Candiotto Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 56805 Nr: 658-72.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA - OAB:7389/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Homologo desistencia testemunhal.

3- Vistas ao MPE.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 17:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 94675 Nr: 6431-30.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Proc. n.6431-30.2012.811.0040 (94675).

Vistos etc.

Extrai-se dos autos que a defesa técnica do acusado não apresentou 

memoriais finais, razão pela qual a conclusão é indevida.

Diante do exposto, intime-se a defesa do réu para que apresente, no 

prazo legal, seus memoriais finais.

Caso certificada a não apresentação da peça técnica, desde já determino 

a intimação pessoal do acusado para que, no prazo de 15 dias, constitua 

outro advogado de sua confiança, para que se habilite nos autos e, no 

prazo legal, apresente memoriais finais e, caso não o fazendo, o que 

deverá ser certificado também, fica cientificado o réu que será nomeado 

advogado dativo para tanto, pago pelo Estado.

Certificada a não apresentação de memoriais finais pelo acusado, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

 De Sorriso/MT, 21 de novembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 079/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 CONSIDERANDO que a servidora Bárbara Graziela Ventura Furlan 

Ferreira, matrícula 21723, Gestora Judiciária da 3ª Vara Cível desta 

comarca estará em usufruto de 30 (trinta) dias de férias relativo ao 

exercício de 2018, no período de 07 de janeiro a 05 de fevereiro de 2019;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora REGIANE GOMES DE SOUZA, Técnica Judiciária, 

matrícula nº 9697, lotada na 3ª Vara Cível desta comarca, para exercer o 

cargo de Gestora Judiciária Substituta, no período de 07 de janeiro a 05 de 

fevereiro de 2019, durante a ausência do titular.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 27 de novembro de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Informação

ERRATA Nº 01/2018/DF Considerando que o Edital n. 03/2018/DF, 

disponibilizado no DJE n. 10378 de 14/11/18, apresentou erro material no 

item 3.1 especificamente no período de inscrição, onde se lê: dia 

26/11/2018 até às 18h do dia 06/11/2018 leia-se: dia 26/11/2018 até às 

18h do dia 06/12/2018.E para que chegue ao conhecimento de todos é que 

foi expedida a presente errata.Tangará da Serra, 27 de novembro de 

2018. CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257046 Nr: 22323-55.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS 

PARA ESCRITORIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda, BMB 

MODE CENTAR INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Duarte de 

Carvalho - OAB:107.848 OAB/RJ, João Paulo Moreschi - OAB:11686, 

MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195, Ricardo Turbino Neves - 

OAB:12.454

 Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 
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disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO as seguintes 

questões fáticas/jurídicas: (a) o que significa o termo faturamento 

imediato, conforme documento de fl. 44; (b) se a entrega do veículo estava 

condicionada ao pagamento integral do preço ajustado; (c) quando se deu 

o pagamento integral; (d) se há previsão de multa contratual em favor da 

parte demandada para, em isonomia, aplicar em favor da parte autora; (e) 

se os documentos de fls. 52/82 e fls. 129/136 são representantes de 

gastos realizados com a contratação de terceiros para a realização de 

serviços que seriam desempenhados pelo veículo adquirido; (f) se devem 

ser consideradas as notas em nome de terceiros, como a Stilus Máquinas 

e Equipamentos para Escritório Ltda. e Wanda Comércio de Móveis e 

Equipamentos para Escritório; (g) se há contratações de terceiros além 

das já juntadas nos autos, mormente porque, segundo o documento de fl. 

211-verso, o veículo fora entregue à parte autora em 01.12.2017; (h) se 

há dano moral pelo atraso na entrega do veículo; (i) se a demandada não 

repassou as informações necessárias ou prestou os esclarecimentos 

sobre os trâmites para a liberação do veículo, bem como prometera a 

entrega do veículo em 03 (três) dias.Dessa feita, DEFIRO a prova 

testemunhal e o depoimento pessoal das partes.DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h00min, 

devendo as partes apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 dias, 

na forma do § 4º do art. 357 do CPC, bem como procederem à sua 

intimação, conforme determina o art. 455 do CPC.Na intimação das partes 

para prestarem depoimento pessoal constará a advertência da pena de 

confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 385 do CPC.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260781 Nr: 25435-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA GALHARDO KAGUEIAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO ALCINDO DOBLER, ELOI DOBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo ora entabulado, razão por que JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso 

III, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS conforme acordado. Sem custas, na forma do artigo 90, § 

3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 296334 Nr: 22038-28.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BERNARDO MENDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido cumprimento de liminar de busca e apreensão, 

requerida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

LUCAS BERNARDO MENDES SOARES, nos moldes autorizados pelo § 12 

do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

A parte autora relata que tramita na 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT 

ação de busca e apreensão em face da parte demandada, tendo sido 

deferido, naqueles autos, medida liminar de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial.

Aduz que o veículo fora localizado em Tangará da Serra/MT e, com 

amparo no § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, requer o cumprimento 

da liminar nesta Comarca.

A parte autora instruiu o pedido com cópia da inicial (fls. 17/20) e da 

decisão que deferiu a busca e apreensão (fls. 25/26).

Diante disso, DEFIRO a busca e apreensão, conforme pretendido pela 

parte autora, ressaltando que o veículo será depositado em mãos da parte 

autora ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22310 Nr: 1719-64.2003.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONAS JUCOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIDE BOSSOLANI DE CARVALHO, 

ESPOLIO DE NEFTES DE CARVALHO, ADILELLIS DE CARVALHO, 

HERNIVALDA MARIA DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE ADELIR DE CARVALJO, 

LOURDES FRANCISCA DE CARVALHO, ADELAYR DE CARVALHO, 

WILLIAN CARVALHO, WILDES NEFTES CARVALHO, ELIANE CARVALHO 

DA SILVA, ROSANA ALT CARVALHO, MARYNELI OLIVEIRA, LUIZ 

FERNANDO DA SILVA, ELEONIR ILSE DE CARVALHO, ALBA DE 

CARVALHO MARTINS, ALMIRCE DE CARVALHO GALVAO, ALTAXERXES 

CARVALHO, JOSÉ TEODORO MARTINS BLASQUES, RUBENS ONOFRE 

GALVÃO, REGINA LOURDES DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as cartas de citações de fls. 399, 400, 401, 405, 

408 e 409, foram devolvidas pelos Correios com informação de que 

"mudou-se" (fls. 418, 419, 423, 424 e 430), e que as cartas de fls. 402, 

403 e 405 (dos requeridos: Wildes Neftes Carvalho, Maryneli Oliveira e 

Luiz Fernando da Silva) retornaram com a informação "ausente" (fls.420, 

421 e 422) e, em seguida, as mesmas retornaram com informação 

diferente: "não existe o número" (fls. 428, 429 e 430). Certifico ainda, que 

a Carta de Citação de fls. 396 da requerida Adelaide Bossolani de 

Carvalho retornou dos Correios com a informação: "Desconhecido" 

(fls.427). Certifico por fim, que as Cartas de Citações de fls. 397 e 398 

dos requeridos Adilellis de Carvalho e Hernivalda Maria de Oliveira 

retornaram 3 vezes dos Correios com informação "ausente" às 

fls.415/416, 432/433, 434 e 436, e em atendimento ao Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim de 

encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora 

para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293943 Nr: 20064-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. LONGHI REPRESENTAÇÕES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, 

SILVIO JOSE SOMMAVILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:34002-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 39, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória para citação do 

requerido a ser distribuída na comarca de Cuiabá, devendo, na ocasião, 

apresentar cópia das guias de distribuição devidamente recolhidas, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293943 Nr: 20064-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. LONGHI REPRESENTAÇÕES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, 

SILVIO JOSE SOMMAVILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:34002-PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

-> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275281 Nr: 5205-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO LUIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

-> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265206 Nr: 28592-13.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PATRICIO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 210/231 pela parte requerida. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103554 Nr: 2371-08.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. DORILEO E CIA. LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERANTES DO NOROESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727 

OAB/MT, FRANCO BONATELLI - OAB:10.224 OAB/MT, JULINIL 

GONÇALVES ARINE - OAB:1.136 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOZANA BAPTISTA GUSMÃO 

- OAB:OAB/MT 4062, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3.127-A, PRISCILLA BITENCOURT - OAB:8319/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

509,76 (quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais) para recolhimento da guia de custas, e R$ 137,76 (cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19(cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149361 Nr: 9322-76.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

509,76 (quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais) para recolhimento da guia de custas, e R$ 137,76 (cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19(cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216094 Nr: 6764-92.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065 a
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 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

254,88 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 186,00 (cento e 

oitenta e seis reais) para recolhimento da guia de custas, e R$ 68,88 

(sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19(cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199282 Nr: 14277-48.2015.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBAS & CIA LTDA - EPP, RIBAS MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇAO LTDA ME, BANCO HSBC S.A, WILKER CHRISTI CORREA, 

BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LUZIA 

VARCONTE, ROBERTO BECKER CARIOCA, ERICA MARTINS LOBO, 

BRUNO CARVALHO LUIZ, DANIEL ALCIDES DOS ANJOS, ALEFF 

HENRIQUE PEREIRA BUENO, AMADEUS LOPES DOS SANTOS, HUGO 

HENRIQUE DONATO RIBEIRO, BANCO BRADESCO S/A, NELI SALETE 

LAZAROTTO BALESTRIN, CATIANA DA SILVA DUTRA, CRISTIANE 

RODRIGUES VIEIRA, ELIANE CARDOSO TEIXEIRA, MARIA DO CARMO 

LINO DOS SANTOS, ODILIO FIGUEIREDO DA COSTA, RODRIGO DA CRUZ 

RIVEIRO, SHEYLA SABINO DA SILVA, THAIS TANIA STORCH BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

12.560, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, 

KARLOS LOCK - OAB:16.828/OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 15.401, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VALTER 

COUTINHO SCARDUA - OAB:OAB/MT 7320, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 1591, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o Administrador Judicial, Dr. Wilker Christi Corrêa, para manifestar 

nos autos, no prazo de 72 horas, apresentando um relatório completo dos 

débitos que deveriam ser submetidos à recuperação judicial e que teriam 

sido quitados, de uma forma ou de outra, oportunidade em que deverá, 

ainda, manifestar sobre tal postura, bem como sobre o plano aprovado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155190 Nr: 3813-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: RSP AGROPECUÁRIA LTDA, BIO SOJA INDUSTRIAS 

QUIMICAS E BIOLOGICAS LTDA, COODETEC - COOPERATIVA CENTRAL 

DE PESQUISA AGRICOLA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO, BANCO 

FIBRA S/A, BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA, DU PONT DO BRASIL S/A, 

BASF S/A, BANCO BRADESCO S/A, ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL 

INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA, BANCO VOTORANTIM S/A, 

MILENIA AGROCIÊNCIAS S/A, TELEFÔNICA BRASIL S/A, CGG TRADING 

S.A, ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, 

ATANOR DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ANDRE ASSIS ROSA - OAB:19.077-A/MT, 

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:21678, CELSO 

UMBERTO LUCHESI - OAB:10.365-4/MT, DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229, DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:OAB/SP 313.863, 

DIRCE INÊS FINKLER DE CAMARGO - OAB:OAB/PR 33.799, DJALMA 

LAURINDO AGUIRRA - OAB:OAB/SP 58.946, EDEGAR ESTECKER - 

OAB:9.012, EDSON STECKER - OAB:OAB/DF 15.382, EDUARDO JULIANI 

AGUIRRA - OAB:OAB/SP 250.407, ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:OAB/SP 185631, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5.367 OAB/MT, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, JOSÉ 

HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, JOSE HENRIQUE DA 

SILVA VIGO - OAB:17074-MT, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:9961/MS, MARCIO ANTONIO COSTA - OAB:OAB/SP 272.708, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, MAX SIVERO MANTESSO - 

OAB:200889/SP, OMAR MOHAMAD SALEH - OAB:OAB/SP 266.486, 

PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - OAB:98.709 OAB/SP, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, RENATA JULIANI 

AGUIRRA CALIL - OAB:OAB/SP 211.853, RENATO BENVINDO LIBARDI - 

OAB:OAB/SP 74.254, RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI - OAB:OAB/SP 

250.538, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e ao item XIX da decisão de fl. 

1130-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados dos credores, a falida e o 

Administrador Judicial para, no prazo de quinze dias, manifestarem sobre 

o pleito da BASF S/A de cessão de créditos de direito de fls. 

1084/1089-verso e documentos de fls. 1203/1206 e 1207/1210.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160552 Nr: 10499-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCPNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAO BATISTA ESCOLARE, Rg: 

4.326.581-4, brasileiro(a), solteiro(a), pecuarista, Telefone 9934.6598. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada, a qual encontra-se em lugar 

incerto e não sabido, para que possa tomar conhecimento, bem como 

manifestar-se acerca da PENHORA realizada junto ao RENAJUD acerca do 

veículo marca/modelo HONDA/CG 150, ano de frabeicação/moelo: 

2014/2014, Placa: QBJ 2307, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme r. 

decisão abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Dando prosseguimento ao feito, depreende-se 

dos autos, que a parte executada foi intimada, contudo, até a presente 

data não efetuou o pagamento do débito alimentar, desta forma a 

exequente requer que seja efetuada a penhora sobre importância, 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do 
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executado, por meio do sistema on line – BacenJud, até o limite do crédito 

objeto da presente ação bem como seja realizada buscas junto ao sistema 

RENAJUD para averiguar existência de veículos em nome do executado e, 

em caso positivo pela realização da penhora.Vejo que os requerimentos 

formulados pela exequente (fls. 79/80)merecem deferimento no caso 

concreto, pois o devedor não fez nenhum aceno em direção ao 

pagamento.Assim diante das considerações alhures mencionadas, aliadas 

ao contexto processual previsto artigo 835 do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para 

garantir a execução, bem como em face do convênio de cooperação 

Técnico-Institucional firmado entre o E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e o Banco Central do Brasil, viabilizando a utilização do 

sistema BACEN-JUD para fins assegurar a satisfação da obrigação, por 

meio da constrição dos valores encontrados nas contas bancárias em 

nomes dos devedores pelo sistema on line, vejo que a medida requerida 

tem plena viabilidade.Destarte, diante da realidade processual, é viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias do devedor, mormente em face da ausência de qualquer indício 

direcionado à composição da dívida, posto isso o deferimento da penhora 

online é medida que se impõe.Outrossim, este é o mesmo entendimento 

acerca da busca e restrição junto ao Sistema RENAJUD, como forma para 

que a parte devedora venha a adimplir o seu débito alimentar. Desse 

modo, deferidos os pedidos acima formulados, vejo que restaram 

infrutíferas as ordens de detalhamentos de restrição de veículo e bloqueio 

de valores, respectivamente via sistema RENAJUD e BanceJud.No mais, 

tendo em vista que também foi pleiteado a penhora de valor depositado na 

Caixa Econômica Federal a título de FGTS/PIS, DEFIRO o respectivo pedido. 

Afinal, já decidiu nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:“(...) 1 – 

Este Tribunal Superior entende ser possível a penhora de conta vinculada 

do FGTS (e do PIS) no caso de execução de alimentos. É que, em casos 

tais, há mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada a 

incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

dignidade da pessoa humana. A orientação jurisprudencial das Turmas de 

Direito Privado desta Corte é na verdade de se admitir o bloqueio da conta 

relativa ao FGTS para a garantia do pagamento da obrigação alimentar, 

segundo as peculiaridades do caso concreto (...)” (STJ, REsp nº 

1.034.295/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Des. Convocado TJRS, DJ: 

15.09.2009)Posto isso:1. PROCEDA-SE com a juntada aos autos das 

informações de detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores e 

restrições de veículos.2. OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA o bloqueio de eventual quantia 

depositada em nome da parte executada a título de FGTS/PIS, até o 

montante executado, e a sua transferência para a conta única do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.a) Em seguida, INTIME-SE a parte 

executada da penhora eventualmente realizada, consignando o prazo de 

15 (quinze) dias para manifestação.b) Caso a parte executada não 

apresente irresignação e uma vez transferido o valor para a conta única, 

expeça-se alvará para o levantamento do valor em favor da parte 

exequente.3. OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome do executado na lista de registros 

da SERASA e do SPC, arquivando-se os autos provisoriamente, pelo 

prazo de 01 (um) ano.4. EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do 

protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º 

do CPC.5. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a fim de que o Sr. 

Oficial de Justiça proceda com a descrição dos bens que guarnecem a 

residência do executado, nos termos do §1º, do art. 836 do 

CPC.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 12 de novembro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196726 Nr: 12217-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LVAB, SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto 

ao ofício de fl. 83.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238044 Nr: 5249-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO SILVESTRE, LUCIANO SILVESTRE, JESSICA 

DE OLIVEIRA SILVESTRE, LGS, EMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

372,00 (trezentos e setenta e dois reais). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251050 Nr: 17601-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA GOMES DE AZEVEDO, MARIA 

APARECIDA GOMES DE AZEVEDO SILVEIRA, AGNALDO GOMES DE 

AZEVEDO, JOSE AMERICO GOMES DE AZEVEDO, JONATHAN GOMES DE 

OLIVEIRA, MRDLGDA, ELIANDRA BENICIO SABARRETE DE AZEVEDO, 

LUCINETE ALVES DE LIMA, SSDA, ESA, JENNYFFER SABARRETE DE 

AZEVEDO, MARIA ALICE DE LIMA GOMES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARI GONÇALVES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o inventariante, para cumprir a decisão de fls. 75/76 

item "f", no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280275 Nr: 9180-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Falsidade->Incidentes->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NDSRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, considerando o teor da petição de fls. 116/123, INTIMO A 
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PARTE AUTORA para, no prazo legal, manifestar o que for de direito.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 295689 Nr: 21608-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GCP, CCFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente propôs Ação de 

Adoção, requerendo a adoção da criança Francielly de Souza Ribeiro.

Entretanto, não vislumbro nos autos a juntada da sentença de destituição 

do poder familiar da Sra. Neide de Souza Ribeiro em relação a criança 

Francielly de Souza Ribeiro.

 Desse modo, se faz necessária a emenda da petição inicial para que seja 

feita a inclusão da genitora da infante, Sra. Neide de Souza Ribeiro, no 

polo passivo da demanda ou, alternativamente, para que junte aos autos 

cópia da sentença de destituição do poder familiar.

 Posto isso, INTIME-SE a procuradora da parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, a fim de que proceda com a 

devida inclusão da genitora da criança Francielly de Souza Ribeiro, Sra. 

Neide de Souza Ribeiro, no polo passivo ou para que aporte aos autos 

cópia da sentença de destituição do poder familiar, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245911 Nr: 13454-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MARIUSSI, JEFERSON MARIUSSI, JANDIRA 

DANTAS DINIS MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - 

OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – OFICIE-SE a 1ª Vara Cível em resposta aos Ofícios de nº 

906/2018 e 617/2018 (fls. 317/318), informando que os valores deverão 

ser vinculados ao presente inventário. II – Outrossim, DEFIRO o pedido de 

levantamento de valores, a fim de efetivar o pagamento do débito existente 

nos autos de habilitação de crédito em apenso (Cód. 286865) no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), para tanto, PROCEDA-SE com a 

transferência dos respectivos valores para a conta bancária indicada à fl. 

314.III – No mais, dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE o inventariante 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, aportar aos autos os seguintes 

documentos:a)Retificação do plano de partilha inserindo os valores a 

serem percebidos pelo Espólio de Élio Mariussi nos autos nº 

5011-18.2007.811.0055 (Cód. 63495), bem como a dívida a título de 

honorários;b)O recolhimento do ITCMD a ser incidido sobre a quantia 

recebida pelo Espólio de Élio Mariussi nos autos nº 

5011-18.2007.811.0055 (Cód. 63495);c)Certidões negativas, devidamente 

atualizadas, de débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286865 Nr: 14684-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO MARIUSSI, ANDERSON 

MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 31/32.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

 Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272831 Nr: 3315-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCSDS, VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVDS, EARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Guarda proposta por Marcia Cristina Somenzari da 

Silva e Valdecir Raimundo da Silva, em face de Neide Vieira da Silva e 

Esteves Aparecido Raimundo da Silva, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

Em análise dos autos vejo que foi determinada a intimada da parte autora 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito (fl. 27), entretanto, 

não foi possível a intimação pessoal ante a informação da certidão de fl. 

35.

Imperioso ressaltar que cabe as partes informar ao juízo acerca de 

eventual mudança de endereço, conforme dispõe o artigo 77, inciso V do 

CPC, vejamos.

 “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, 

de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o 

endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação 

temporária ou definitiva”

Assim, considerando que a parte autora não cumpriu com ato que é de 

sua incumbência, condição esta que não pode ser mantida “ad eternun”, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Por fim, vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III 

do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292608 Nr: 19141-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDTDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência proposta 

por Alexandre Bento Furtuna, representado por sua genitora Débora 

Bento Vieira, em face do Município de Tangará da Serra/MT e do Estado de 

Mato Grosso, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Em análise dos autos, vejo que foi juntado aos autos certidão de óbito do 

requerente (fl. 26).

 Assim, considerando que a presente demanda tem caráter 

personalíssimo, não sendo possível a transmissão desta ao espólio ou 

sucessores, forçoso concluir que não remanesce o interesse processual.

 Desse modo, a extinção a extinção por falta de interesse processual 

superveniente é medida que se impõe.

Nesse sentido, são os seguintes julgados selecionados por Alexandre de 

Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, 

pág. 14:

“O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse.” (Ac. un. da 7.ª 

Câm. do TJSP de 29.06.94, na Ap. 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9).

“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se existiu no 

início da causa, mas não está presente no momento da sentença, motiva a 

rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 

200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 173/126).

Dispositivo

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial constatando-se a 

falta de interesse processual superveniente, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos VI e 

IX, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 206630 Nr: 20167-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCL, VDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pugna pelo 

arquivamento do presente feito, uma vez que não possui interesse no 

prosseguimento do feito (fl. 73).

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

NCPC.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 188012 Nr: 4976-77.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LZDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pugna pelo 

arquivamento do presente feito, uma vez que não possui interesse no 

prosseguimento do feito (fl. 64).

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

NCPC.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 188013 Nr: 4978-47.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LZDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Lurriane 

Zanghelini de Liz em face de Rogério Carlos de Liz, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, vejo que foi determinada a intimação da parte 

exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito (fl. 90), 

todavia, devidamente intimada (fl. 94) deixou transcorrer o lapso temporal 

sem qualquer manifestação.

Assim, considerando que a parte exequente não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, 

assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Deste modo, considerando o fato de que o requerente não manifesta 

interesse no prosseguimento do feito, a extinção deste é medida que se 

impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284337 Nr: 12518-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Bertoldo Muleta - 

OAB:24593O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o(a) advogado(a) da parte autora, para providenciar 
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o comparecimento da Sra. Carla Neves de Almeida nesta secretaria, para 

assinar o termo de guarda provisória.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291204 Nr: 17950-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o(a) advogado(a) da parte autora, para providenciar 

o comparecimento da Sra. Aunicia Verginio da Silva nesta secretaria, para 

assinar o termo de curatela provisória.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281768 Nr: 10476-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCZ, LFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 Certifico que, intimo a parte requerida na pessoa de sua advogada, Dra. 

Elisângela Sanches Ferreira de Andrade OAB/MT 15.154, acerca da 

audiência de tentativa de conciliação designada à fl. 149, que se realizará 

dia 11/02/2019 às 16h00, na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, no 

Edifício Fórum, endereço ao final indicado.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296532 Nr: 22217-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. DO CARMO SORVETERIA, JOSIVAN 

SILVA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:MT 15.445/O, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 10, o banco 

exequente não comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição 

e contadoria no valor de R$ 45,41, a serem depositados na conta 

104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, 

CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de duas diligências ao oficial de 

justiça, no bairro Jardim do Amor, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando os comprovantes nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

exequente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243471 Nr: 11565-17.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UELIOMAR ARTUR DA SILVA, GMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre o 

comprovante de fl. 109, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296482 Nr: 22169-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DA TIJUCA-RJ, JELMED COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIOBARRA CLINICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juan Carlos Gesteira Vazquez 

- OAB:121.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 9, a requerente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41, a serem depositados na conta 104126-6, agência 

1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04, e, por fim, do valor de uma diligência ao oficial de justiça, 

no bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando os 

comprovantes nos autos.

Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

requerente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280217 Nr: 9132-06.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFS, MITIELI REGINA ARAUJO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 39/50 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193540 Nr: 9731-47.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO LUIZ GAVA - 

OAB:MT 13.024

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

722,00 (setecentos e vinte e dois reais). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais) para 
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recolhimento da guia de custas, e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 

110,19(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132595 Nr: 2460-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVIRGES GENI SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico que, haja vista os cálculos de fls. 291/293, em cumprimento ao 

despacho de fl. 289, intimo as partes para requererem o que de direito, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 60748 Nr: 2356-73.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON JOSE RITZMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:39880/PR, 

LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, intimo as partes sobre a alteração da data de início da 

perícia, qual seja: 10/12/2018, às 13h00min. Certifico, ainda, que intimo 

novamente as partes para apresentarem os documentos solicitados à fl. 

1071, SOB PENA DE NOVAMENTE A PERÍCIA RESTAR PREJUDICADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264787 Nr: 28275-15.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPP, FCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - OAB:6.240, 

Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Certifico que, a sentença de fls. 132/133 transitou em julgado na data de 

30/10/2018, sem interposição de recurso pelas partes.

Certifico que, os embargos de declaração de fls. 138/144 apresentados 

pela requerente são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo a 

requerida para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295883 Nr: 21772-41.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BENTO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 295883.

Vistos,

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 

repetição de indébito e indenização por danos morais e pedido de tutela 

antecipada, ajuizada por Alcides Bento Batista em desfavor de Itaú 

Unibanco S/A - Itaú, ambos devidamente qualificados.

Em apertada síntese, o requerente alega que ao dirigir-se a uma empresa 

de financiamento, o mesmo fora informado que havia algumas restrições 

de crédito em seu nome, tendo como credor o Banco Itaú Consignados 

S/A.

Informa que as aludidas restrições referem-se aos contratos de nº 

541244600, no valor de R$ 7.859,22, nº 559813404, no valor de R$ 

1.637,26 e nº 226546962, datado em 07/03/2013.

 Todavia, assevera que nunca manteve vínculo contratual com o banco 

requerido, bem como em momento algum recebeu qualquer valor em sua 

conta bancária.

Ressalta que não é a primeira vez que têm seus rendimentos reduzidos 

em razão de suposto contrato realizado junto à parte requerida, vez que, 

na primeira ocasião o banco requerido descontou 20 parcelas de um total 

de 58, sendo cessado os descontos em 13/10/2014, a segunda ocasião 

se deu por meio do contrato nº 235348414, em que fora descontado 21 

parcelas e 72 e o último ensejo ocorreu através do contrato nº 52031420, 

que cessou em 11/08/2018.

 Declara que tentou solucionar administrativamente tais fatos, os quais 

foram encerradas as cobranças, porém, não foi devolvido os valores 

descontados.

Assim, requer, em sede de tutela de urgência, que o banco requerido seja 

compelido a excluir todas as restrições realizadas em seu nome.

 Requer os benefícios da gratuidade judiciária, a inversão do ônus da 

prova, a restituição dos valores descontados indevidamente de seu 

benefício, bem como solicita, por fim, que a instituição requerida arque com 

indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título dano moral.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 15/32.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Pois bem. As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações 

trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para compelir 

a parte requerida a excluir todas as restrições realizadas em seu nome.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 
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probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em comento, não verifico a existência do pressuposto que 

caracteriza a tutela de urgência, visto que, conforme documento de fls. 

23, o nome do autor esta incluído no serviço de proteção ao crédito desde 

o dia 10/12/2016 e 17/01/2017, decorrente dos contratos 559813401 e 

541244600, respectivamente.

Desse modo, como o nome do autor está inscrito há quase dois anos no 

Serasa, tendo em vista que a primeira inclusão se deu no dia 10/12/2016, 

e apenas em novembro de 2018 ingressou com a presente ação 

pleiteando a exclusão de todas as restrições realizadas em seu nome, não 

vislumbro na hipótese, urgência ou perigo da demora, ante o lapso 

temporal decorrido.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo no julgado ora colacionado:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por 

danos materiais e morais. Pedido de antecipação da tutela para a exclusão 

do nome da agravante da Serasa. Decisão que indeferiu a pretensão, sob 

o fundamento de descaracterização do perigo na demora, por inércia da 

parte. Ausência de comprovação do efetivo cadastramento da agravante 

na Serasa, porquanto a missiva que instrui o recurso não se presta a 

essa finalidade. Recebimento da comunicação da Serasa em agosto de 

2014, de que seu nome seria incluído no cadastro de inadimplentes, sendo 

ajuizada quase um ano após. Lapso temporal que descaracteriza a 

premente necessidade da antecipação da tutela. Decisão mantida. 

RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 

2136182-37.2015.8.26.0000; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito 

Privado; Relator Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 04 de agosto de 2015). 

(original sem grifo).

Portanto, como a parte requerente, salvo melhor juízo, não preencheu os 

requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

entendo que deve ser indeferida a tutela requerida.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

 Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 29 

de janeiro de 2019, às 14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Esclareço que, muito embora a parte autora tenha informado em não ter 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, diante da demonstração de hipossuficiência técnica da parte 

requerente para produzir provas, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, devendo a parte requerida no prazo da contestação, apresentar a 

cópia dos contratos de empréstimos em nome do autor, sob pena de 

aplicação do disposto no art. 400 do Código de Processo Civil.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291135 Nr: 17891-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 291135.

 Vistos,

 Compulsando aos autos verifico que a parte autora cumpriu em parte a 

decisão de fls. 31, a qual somente retificou o valor da causa.

 Desse modo, como a parte requerente não comprovou a mora da 

requerida, com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto a 

parte autora emendar a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a constituição em mora da devedora, conforme exigência do 

art. 3º do Dec. Lei 911/69, isso sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 23 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 296214 Nr: 21941-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADM. ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DOMINGAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 296214.

Vistos,

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento referente as custas do Distribuidor, sob pena de devolução da 

presente missiva.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 26 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165961 Nr: 5016-93.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. D. MIGUEL E CIA LTDA ME, MARIO SERGIO 

SILVA, ANDERSON DOUGLAS MIGUEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 176, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292110 Nr: 18713-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELENUS DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPEX DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RAFAEL TOLEDO 

MARTINS - OAB:256760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 32, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 120939 Nr: 126-53.2010.811.0055

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MIRANDA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 120939.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que a parte Requerente inicialmente 

ajuizou ação de busca e apreensão em face da parte Requerida Leandro 

Miranda da Costa, contudo, em razão da não localização do bem, requereu 

às fls. 45/46 a conversão em ação de depósito.

Às fls. 51 foi deferida a conversão da ação e desde então tem-se 

tentando, sem sucesso, proceder a citação pessoal da parte Requerida.

 Com efeito, com a nova redação dada pela Lei n.º 13.043/2014 ao artigo 

4º, do Decreto-Lei n.º 911/69, extinguiu-se a figura da conversão da 

busca e apreensão em depósito e passou-se a prever a possibilidade de 

conversão em ação executiva, que se é mais adequada e célere.

Nesse sentido:

“Ação de busca e apreensão - Pedido de conversão em execução - 

Devedor inadimplente - Mora reconhecida - Réu não citado - Alteração do 

pedido, para que o feito prossiga como ação de execução - 

Admissibilidade - Inteligência dos artigos 4º e 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

com as alterações da Lei nº13.043/2014 - Não obstante a legislação de 

regência dispusesse sobre a possibilidade da conversão da ação de 

busca e apreensão em depósito, a atual redação dada pela Lei nº 

13.043/2014 só prevê a conversão em ação de execução - Decisão 

reformada - Recurso provido”. (TJSP. AI 21468064820158260000 SP. 31ª 

Câmara de Direito Privado. Publicação: 12/08/2015. Julgamento: 11 de 

Agosto de 2015. Relator: Carlos Nunes).

 Assim, no caso em apreço, não se mostra razoável que a presente ação 

de depósito prossiga se o próprio Decreto-Lei n.º 911/69 autoriza a 

conversão da ação de busca e apreensão diretamente em execução.

Desse modo, considerando que no caso em apreço a relação processual 

ainda não foi angularizada, em observância dos princípios da celeridade e 

economia processual, determino seja a parte Requerente intimada para 

que, no prazo de 15 dias, diga quanto ao interesse em requerer a 

conversão da ação em execução, conforme autoriza o art. 4º do Dec.-Lei 

n.º 911/69.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122004 Nr: 1056-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA CORREA DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 Autos nº: 122004.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Banco da Amazônia S/A.

 Executado: Djalma Correia da Costa Filho.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Banco da Amazônia 

S/A em desfavor de Djalma Correia da Costa Filho.

 A parte executada não realizou o pagamento voluntário do débito, de 

modo que às fls. 564/566 foi realizada penhora on line, via BACENJUD, a 

qual restou exitosa.

 A parte executada não se manifestou acerca da penhora on line (fls. 

569), tendo a parte exequente, às fls. 568, pugnado pelo levantamento do 

valor, bem como a extinção do processo, ante o cumprimento da 

obrigação.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Considerando que não houve impugnação pela parte executada quanto à 

penhora on line, realizo a transferência dos valores bloqueados para a 

conta única, convertendo a indisponibilidade em penhora.

 Diante da satisfação do débito executado, entendo que o processo deve 

ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Por consequência, autorizo o levantamento dos valores penhorados às 

fls. 564/566, na conta informada às fls. 568.

 Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 232 de 732



 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291851 Nr: 18501-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 291851.

 Vistos,

 Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato Grosso – UNICRED Mato Grosso, às fls. 60/61, opôs 

embargos de declaração em face da decisão de fls. 57, visando sanar a 

omissão, posto que não houve a análise do pedido de restrição judicial nas 

bases de dados do Renavam.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos, conforme certidão de fls. 

64.

 No mérito, os presentes embargos merecem acolhimento, para sanar o 

vício suscitado.

Verifico que às fls. 57 foi deferida a liminar de busca e apreensão, não 

tendo, contudo, sido analisado o pedido de restrição judicial.

Assim sendo, com fulcro no § 9º do art. 3º do Dec. Lei n.º 911/69, defiro o 

pedido de inclusão de restrição de circulação, por meio do sistema 

RENAJUD, na base de dados do Renavam do veículo objeto dos autos.

Desta forma, acolho os embargos de declaração de fls. 60/61, sem 

maiores delongas, para suprir a omissão apontada nos termos acima.

 Cumpra-se as demais determinações de fls. 57.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 26 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145291 Nr: 4963-83.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. S. FERNANDES & CIA LTDA-ME, EDEGAR SCHEFER 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 12.983, ESTELA 

REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO 

SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Autos nº: 145291.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários 

sucumbenciais formulado às fls. 520/522. Proceda-se a conversão da 

ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287374 Nr: 15117-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CASSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMIKO NAKAMURA, ANTONIO JOSE 

GALHARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Izique Chebabi - 

OAB:81635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 287374.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora ajuizou a presente 

demanda com o fim de produzir previamente as provas supostamente 

necessárias para efeito de avaliar a conveniência da propositura de ação 

declaratória ou indenizatória ou até mesmo estimativa, sendo que às fls. 

22 foi determinada a apresentação do contrato de compra e venda da 

empresa TRR Nakamura Diesel Ltda pela parte autora.

 Nessa esteira, analisando os autos e diante da apresentação do contrato 

de compra e venda pela parte autora às fls. 24-vº/27, entendo que não 

restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da 

produção antecipada de prova oral, consistente no depoimento pessoal 

das partes e na oitiva de testemunhas e de prova pericial, tendo em vista 

que não vislumbro o fundado receio de que a prova venha a se tornar 

impossível ou mesmo a necessidade do autor de verificar as 

circunstâncias fáticas para posterior ajuizamento de ação.

 Por outro lado, em relação à exibição dos documentos, verifico que esta 

se amolda ao procedimento de produção antecipada de prova, 

enquadrando-se na hipótese prevista no art. 381, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, recebo a inicial como ação autônoma de produção 

antecipada de prova, consistente na exibição de documentos, nos termos 

do art. 381, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Assim, cite-se a parte requerida para que promova a exibição dos 

documentos requeridos, no prazo legal, cumprindo-me registrar que não é 

necessário apresentação de contestação, já que não cabe defesa ou 

recurso a propósito do procedimento de produção antecipada de prova, a 

teor do que dispõe o artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 08 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185705 Nr: 3308-71.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL MARCOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 Autos nº: 185705.
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 Natureza: Ação Declaratória.

 Requerente: Joel Marcos Pereira.

 Requerida: Banco Bradesco S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais com medida liminar ajuizada em 23 de fevereiro de 2015 

por Joel Marcos Pereira em face de Banco Bradesco S/A, ambos já 

qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que celebrou vários contratos de 

financiamento com a parte requerida, sendo que no dia 26 de novembro de 

2014 aceitou a proposta de acordo oferecida pela parte requerida, o qual 

englobaria o saldo devedor de cheque especial, capital de giro somado ao 

saldo devedor do cartão de crédito, crédito pessoal e crédito imobiliário, 

com pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 10.650,00.

 Seguiu narrando que após a celebração do novo contrato, não lhe foi 

entregue a sua via, sob a alegação de que o contrato seria encaminhado à 

matriz para a colheita de assinaturas, sendo que no dia 12 de janeiro de 

2015 foi surpreendido com uma intimação do Cartório de 1º Ofício de 

Tangará da Serra – MT, que encaminhava um ofício do 5º Serviço Notarial 

e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá – MT, 

informando a existência de débito no valor de R$ 24.839,23 em favor da 

parte requerida que iria a protesto.

 Em razão disso, aduziu a inexistência do débito, bem como ajuizou ação 

cautelar de sustação de protesto de título, a qual foi distribuída na 3ª Vara 

Cível desta Comarca, sob código nº 183025.

 Em sede de tutela antecipada, pugnou que a parte requerida se abstenha 

de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou caso já tenha 

incluído, a imediata exclusão.

 Ao final, pugnou pela procedência da ação para que seja declarada a 

inexistência do débito, bem como a condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 

40 salários mínimos.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 28/66.

 Às fls. 67 foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, tendo a parte 

autora interposto recurso de agravo de instrumento em face da referida 

decisão, o qual foi improvido, conforme fls. 113/120.

 Às fls. 101/103 a parte autora comprovou o recolhimento das custas.

 Às fls. 104 foi determinada a remessa dos autos para este Juízo, em 

razão do reconhecimento da conexão com a ação cautelar de código nº 

183025.

 A inicial foi recebida às fls. 123/125, oportunidade em que foi deferida a 

tutela antecipada para determinar que a parte requerida se abstivesse de 

incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como foi 

designada audiência de conciliação e deferido o pedido de inversão do 

ônus da prova.

 Às fls. 128 a conciliação restou infrutífera.

 Às fls. 140/142 foi juntada cópia da sentença proferida na ação cautelar.

 Às fls. 144/149 a parte requerida apresentou contestação sustentando 

que não foi celebrado qualquer acordo referente ao débito em discussão, 

bem como que não há sequer indícios de o suposto acordo tenha 

englobado o contrato de financiamento imobiliário.

 Sustentou, ainda, que não restaram comprovados os prejuízos 

suportados pela parte autora, de modo que não há que se falar em 

indenização por danos morais.

 Às fls. 176/176 a contestação foi impugnada.

 Determinada a especificação das provas (fls. 178), as partes requereram 

o julgamento antecipado da lide às fls. 180 e fls. 181.

 Às fls. 183/186 foram revogadas a inversão do ônus da prova e a tutela 

de urgência anteriormente deferidas, sendo determinada a intimação da 

parte autora para informar se pretende produzir outras provas.

 Às fls. 191 a parte autora requereu a produção de prova testemunhal, 

bem como o depoimento pessoal das partes.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Analisando os autos, verifico que os elementos necessários à formação 

de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, 

a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença.

 Isso porque, não há razão para se instaurar a fase probatória para 

produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas e 

depoimento pessoal do gerente do Banco à época da negociação, uma 

vez que estas somente iriam ratificar o que consta na inicial e na 

contestação.

 Por outro lado, quanto ao seu próprio depoimento pessoal, consigno cabe 

à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, sem prejuízo do 

poder do juiz de ordená-lo de ofício, consoante dispõe o art. 385 do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, a parte requerida não 

requereu o depoimento pessoal da parte autora, bem como não vislumbro 

a necessidade de sua oitiva.

 Justificada a possibilidade de julgamento antecipado do processo, não 

tendo a parte requerida alegado preliminares e não havendo outras 

questões prejudiciais a ser decididas, passo ao exame do mérito da 

demanda, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência 

esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

 A parte autora alega que o contrato de financiamento imobiliário celebrado 

junto à parte requerida foi devidamente quitado através de acordo 

celebrado que englobou saldo devedor de cheque especial, capital de giro 

somado ao saldo devedor do cartão de crédito, crédito pessoal e crédito 

imobiliário, com pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 10.650,00.

 Por outro lado, a parte requerida negou ter celebrado qualquer acordo, 

inclusive englobando o financiamento imobiliário.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora não desincumbiu do 

ônus de provar suas alegações a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil, uma vez que não poderia ser determinada à 

parte requerida a produção de prova negativa.

 Em outras palavras, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar 

que efetivamente celebrou acordo englobando o financiamento imobiliário, 

não tendo trazido aos autos prova mínima nesse sentido, eis que se valeu 

de provas unilaterais, de fácil manipulação e pouca nitidez, portanto, 

irrelevantes para o deslinde do feito, pois não presumem a existência do 

alegado acordo.

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“RECURSO INOMINADO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO 

MORAL E PEDIDO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGADO REFINANCIAMENTO 

ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO 

QUE COMPROVE O REFINANCIAMENTO OU OS COMPROVANTES DE 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVA DO 

REFINANCIAMENTO OU QUITAÇÃO DA DÍVIDA DEVE SER FEITO POR 

PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO 

NÃO PROVIDO. os Juízes da Segunda Turma Recursal do Paraná, à 

unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso interposto, 

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do ar” 

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0011932-11.2015.8.16.0075 - Cornélio 

Procópio - Rel.: Camila Henning Salmoria - J. 09.06.2016) (Original sem 

grifo)

“CONSUMIDOR - CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO - DESCONTOS 

EFETIVADOS EM CONTA-CORRENTE - INSUFICIÊNCIA DE SALDO PARA 

COBRIR O VALOR DAS PRESTAÇÕES - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO 

MUTUÁRIO NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE 

REFINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR E QUITAÇÃO DA DÍVIDA - 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - FALTA DE COMPROVAÇÃO - 

IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. - Demanda proposta pelo Autor contra 

o Banco Réu objetivando, em sede de tutela antecipada, a exclusão de 

seu nome dos cadastros restritivos de crédito e, ao final, a sua 

confirmação, além da declaração da inexistência de dívida, a restituição 

dos valores indevidamente descontados e reparação por dano moral. - 

Alegação do Autor de que celebrou com o Banco Réu dois contratos de 

mútuo bancário, mas em razão da insuficiência de saldo em sua conta 

para cobrir o valor das prestações, aderiu ao contrato de refinanciamento 

oferecido pelo Banco, tendo este, todavia, mantido indevidamente os 

descontos das parcelas dos contratos originários, assim como a 

negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. - Agravo 

Retido interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos 

da tutela para que o Banco Réu excluísse o nome do Mutuário dos 

cadastros restritivos de crédito. Rejeição. Ausência dos requisitos do 

artigo 273 do Código de Processo Civil. - Arguição de nulidade da 
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sentença por cerceio de defesa. Afastamento. Prova pericial que restou 

frustrada em razão da não apresentação do contrato de refinanciamento 

que o Autor alega ter firmado. - Mutuário que não logrou comprovar os 

fatos constitutivos do seu alegado direito, ônus que lhe impunha na forma 

do artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil. - Sentença de 

improcedência mantida. - Aplicação do caput do art. 557 do Código de 

Processo Civil. - Recurso a que se nega liminar seguimento. (TJ-RJ, 

Apelação 0204606-36.2010.8.19.0001, Relator: DES. CAETANO E. DA 

FONSECA COSTA, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 

21/02/2013, Data de publicação: 28/02/2013) (Original sem grifo)

 Portanto, deve ser acolhida a alegação da requerida de que a parte 

autora não comprovou a celebração de acordo englobando o 

financiamento imobiliário, na medida em que é devido o débito discutido nos 

autos.

 No que tange aos danos morais, considerando que a cobrança efetuada 

pela requerida é legítima, entendo que a notificação do autor referente ao 

débito do financiamento imobiliário, constitui mero exercício regular de um 

direito.

 Portanto, tendo a parte requerida agido no exercício regular de direito, não 

há que se falar em ato ilícito apto a ensejar a configuração do dano moral. 

Nesse sentido o julgado ora colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPOSTA COBRANÇA EM DUPLICIDADE POR 

VALORES DEVIDOS – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA LEGÍTIMA POR 

SERVIÇO UTILIZADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL 

INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo legítima a 

cobrança de valores devidos, age no exercício regular do direito a 

empresa que cobra tais valores do seu cliente, não havendo que se falar 

em ato ilícito que de ensejo a reparação por danos morais e materiais. Não 

estando presentes os pressupostos da responsabilidade civil, deve ser 

afastada qualquer tipo de pretensão indenizatória. (TJ-MT, Ap 

159868/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

condenando a parte autora, a título de sucumbência, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo 

Civil.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160953 Nr: 11224-30.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, OITO FLORESTAL 

LTDA - EPP, ADONIAS DOS SANTOS SOARES, COMPANHIA MUTUAL DE 

SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118.948, 

CECILIANA M.FANTINATO VIEIRA - OAB:8.464 OAB/MT, DELVAIR 

PINTO MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 16.223, ILMA SANTOS MORAIS - 

OAB:OAB/MT 13.738-B, João Jenezerlau - OAB:OAB/MT 3.613-O, 

Nadson Jenezerlau Silva Santos - OAB:203049/SP, NADSON 

JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:OAB/MT 11.623-A

 Autos nº: 160953.

 Vistos,

 Companhia Mutual de Seguros – em Liquidação Extrajudicial, às fls. 

336/337, opôs embargos de declaração com efeitos infringentes em face 

da sentença de fls. 325/335, aduzindo a existência de contradição e 

omissão.

 Alegou que a sentença foi contraditória, pois, na fundamentação 

consignou que a litisdenunciada deveria suportar solidariamente com a 

requerida Tut Transportes Ltda todos os danos advindos do sinistro, no 

entanto, na parte dispositiva não restou decidido nesse sentido.

 Sustentou ainda a ocorrência de omissão quanto ao pedido de suspensão 

da fluência dos juros de mora e correção monetária na forma prevista no 

art. 18, “d” e “f”, da Lei nº 6.024/74.

 A parte embargada não se manifestou quanto aos embargos de 

declaração, conforme certidão de fls. 403.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos, conforme certidão de fls. 

340.

 Quanto à alegada contradição, verifico que há divergência entre a 

fundamentação da sentença e a parte dispositiva, no que tange à 

existência ou não de solidariedade entre a requerida Tut Transportes Ltda 

e a litisdenunciada, razão pela qual, passo a eliminar a contradição, sendo 

a parte dispositiva passará a ter a seguinte redação:

“Julgo procedente a lide secundária, para condenar a litisdenunciada 

Nobre Seguradora do Brasil S.A., de forma direta e solidária, ao 

pagamento em favor do autor da indenização imposta ao litisdenunciante, 

limitada ao valor contratado na apólice, com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do 

seguro”.

 No que tange à alegada omissão, constato que não houve 

pronunciamento acerca do pedido de vedação da fluência dos juros de 

mora e correção monetária, na forma prevista no art. 18, “d” e “f”, da Lei 

nº 6.024/74, razão pela qual, passo a suprir a omissão, nos seguintes 

termos:

 “Às fls. 224/228 a denunciada Companhia Mutual de Seguros informou 

que se encontra em liquidação extrajudicial, razão pela qual, requereu, 

com fundamento no art. 18, “d” e “f”, da Lei nº 6.024/74, que seja vedada 

a incidência de correção monetária e juros, até que seja pago o passivo.

O pedido não merece ser acolhido, pois não é vedada a incidência de 

juros e correção, sendo que o que o art. 18, "d", da Lei n° 6.024/1974 

determina é a suspensão da fluência dos juros moratórios, a partir da 

decretação da liquidação extrajudicial até a quitação integral do passivo da 

sociedade seguradora, sendo que, após existindo ativo suficiente para o 

pagamento, os juros poderão ser exigidos.

 Quanto à correção monetária, o art. 18, "f", da Lei nº 6.024/1974 foi 

alterado pelo Decreto- Lei nº 1.477/1976, que em seu artigo 1º, com 

redação dada pelo Decreto- Lei nº 2.278/1985, assim dispõe:

‘Art. 1º - Incide correção monetária sobre a totalidade das

obrigações de responsabilidade das entidades a que se aplica a Lei nº 

6.024, de 13 de março de 1974, submetidas a regime de intervenção, 

liquidação extra-judicial ou falência. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 

2.278, de 1985)

Parágrafo único - O disposto neste artigo, abrange também as operações 

realizadas posteriormente à decretação da intervenção, liquidação 

extra-judicial ou falência, referentes a qualquer tipo de obrigação 

passivas, contratual ou não, inclusive as penas pecuniárias por infração a 

dispositivos legais’. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.278, de 1985).

Nesse contexto, não há que se falar em afastamento ou suspensão da 

incidência da correção monetária.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

‘RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. 

TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam 

legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do 

passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do 

principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro 

geral de credores. Precedente.

2. A princípio, a Lei nº 6.024/1974 suspendia a incidência de correção 

monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação 

extrajudicial. Porém, o art. 18, 'f', da referida lei foi modificado, no ponto, 

pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, que prevê a incidência de correção 

monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das 

entidades sob regime de liquidação extrajudicial.

3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a 

quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento 
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proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de 

apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência 

recíproca.

4. Recurso especial parcialmente provido’. (REsp 1.646.192/PE, Rel. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2017, 

DJe 24/3/2017).

Portanto, indefiro o pedido de vedação de incidência de correção 

monetária e juros, devendo apenas permanecer suspensa a fluência dos 

juros a partir da decretação da liquidação extrajudicial até a quitação 

integral do passivo da sociedade seguradora, sendo que, após, existindo 

ativo suficiente para o pagamento, os juros poderão ser exigidos.

 Ante o exposto, acolho os embargos de declaração de fls. 336/337, para 

eliminar a contradição e suprir a omissão nos termos acima, que passará a 

integrar a sentença de fls. 325/335.

 Intimem-se para fins recursais, devendo a parte embargada observar o 

disposto no § 4º do art. 1.024 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 26 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277859 Nr: 7310-79.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVELINO OLIVEIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277859.

 Natureza: Ação de Rescisão de Contrato.

 Requerente: Loteamento Parque Tarumã Ltda.

 Requerido: Rivelino Oliveira Magalhães.

 Vistos,

 Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada em 23 de abril de 2018 por Loteamento Parque 

Tarumã Ltda em face de Rivelino Oliveira Magalhães, ambos já 

qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que firmou com a requerida, em 15 de 

julho de 2013, um contrato de compra e venda a prestação de bem imóvel 

com pacto adjeto de alienação fiduciária, tendo como objeto um imóvel 

identificado como Lote 10, da Quadra 16, loteamento Buritis, neste 

município de Tangará da Serra-MT, pelo valor total de R$ 51.752,64, com 

pagamento de R$ 3.600,00 de entrada e o restante divididos em 96 

parcelas mensais de R$ 501,59.

 Relatou que a parte requerida pagou a entrada e mais 38 parcelas, 

tornando-se inadimplente a partir da parcela vencida em 25/10/2016, bem 

como da obrigação tributária do IPTU e Taxa de conservação, que somam 

R$ 4.501,90.

 Por conta disso, pugnou pela rescisão do contrato, a reintegração na 

posse do imóvel, além da condenação da parte requerida ao pagamento 

de indenização a título de fruição e do IPTU e Taxa de conservação 

atrasados.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 24/102.

 A inicial foi recebida às fls. 109, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

 A parte requerida foi citada pessoalmente às fls. 110v.

 Às fls. 111 a conciliação restou infrutífera, em razão da ausência da 

parte requerida. A parte autora requereu a decretação da revelia da parte 

requerida.

 Às fls. 113 foi certificado o decurso do prazo para a parte requerida 

apresentar contestação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida, apesar de pessoalmente citada não 

contestou o pedido inicial, com fundamento no art. 344 do Código de 

Processo Civil, decreto sua revelia.

 Com efeito, diante da revelia da parte requerida e considerando que os 

elementos necessários à formação de minha convicção já se encontram 

coligidos aos autos, sendo desnecessária a realização de outras provas, 

conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, conforme autoriza o 

art. 355, II, do Código de Processo Civil, expondo as razões de meu 

convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 Ressalto que, muito embora tenha sido decretada a revelia da parte 

requerida, a presunção de veracidade prevista do art. 344 do Código de 

Processo Civil não é absoluta e tampouco leva à procedência automática 

dos pleitos formulados, sendo necessária a comprovação da existência 

dos fatos alegados e não contestados para que haja a procedência do 

pedido.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora pretende com o 

ajuizamento da presente demanda a rescisão do contrato de compra e 

venda a prestação de bem imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, 

tendo como objeto um imóvel identificado como Lote 10, da Quadra 16, 

loteamento Buritis, neste município de Tangará da Serra-MT.

Diante disso, embora a relação jurídica travada entre as partes deva ser 

regida pela Lei nº 9.514/97, a qual prevê que na hipótese de inadimplência 

do fiduciante deverá ser realizado leilão do bem para quitação do débito, 

verifico que no caso dos autos a existência de alienação fiduciária não 

representa óbice ao pedido de rescisão do contrato, tendo em vista que a 

credora fiduciária é a própria vendedora da unidade imobiliária. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. Rescisão. 

Alienação fiduciária do imóvel que não obsta a rescisão do contrato. 

Credora fiduciária que se confunde com a vendedora, vinculando as duas 

obrigações. Atraso na conclusão das obras de infraestrutura. Contrato 

regido pela Lei nº 6.766/79. Prazo de 3 anos concedido pela Prefeitura não 

cumpr ido .  ( . . . )  Recurso  parc ia lmente  p rov ido .  (TJSP; 

Apelação1004004-17.2016.8.26.0127; Relator (a): Fernanda Gomes 

Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Carapicuíba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2017; Data de 

Registro: 04/08/2017) (Original sem grifo)

 Nessa esteira, verifico que restou comprovado nos autos a contratação 

entre as partes, através do contrato de compra e venda (fls. 81/97) e a 

inadimplência da parte requerida em relação às parcelas mensais por meio 

da notificação extrajudicial (fls. 99).

Destaco, outrossim, que cabia à parte requerida a prova dos direitos 

impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, nos 

termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

ônus do qual a requerida não desincumbiu, pois sequer contestou a ação.

 Assim, não resta outra alternativa que não seja o acolhimento do pedido 

formulado na inicial para que seja declarado rescindido o contrato 

celebrado entre as partes e consequentemente a reintegração da parte 

autora na posse do imóvel objeto do contrato.

 Resolvido o contrato, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, 

vale dizer, ao estado em que se encontravam anteriormente à 

contratação, devendo a parte autora restituir à parte requerida o valor 

pago como entrada e as 38 parcelas pagas.

 Quanto ao pedido de indenização a título de fruição, embora a parte 

autora tenha fundamentado o seu pedido nas perdas e danos em razão do 

período em que a parte requerida permaneceu na posse do imóvel, 

entendo que o seu acolhimento se justifica em virtude da rescisão do 

contrato por culpa da requerida que deixou de efetuar o pagamento das 

parcelas pactuadas, tornando possível a retenção de percentual dos 

valores pagos como forma de indenizar o vendedor pelos prejuízos 

suportados.

 Isso porque, não se justifica a condenação da parte requerida à 

indenização por fruição em razão do período em que permaneceu na 

posse do imóvel, uma vez que o objeto do contrato se trata de lote sem 

qualquer benfeitoria. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM LOTEAMENTO. Ação 

de rescisão contratual. Sentença de procedência parcial. Rescisão do 

compromisso de compra e venda. Determinação para que o autor restitua 

o imóvel, no prazo de quinze dias contado da sentença, sob pena de 

pagamento de indenização pela fruição do bem, no importe de 0,5% ao 

mês, ou fração de mês, do preço ajustado. Determinação de restituição de 

90% das quantias pagas. Inconformismo da ré. VALOR DA CAUSA. Valor 

da causa que deve ser fixado de acordo com o valor total do negócio a 

ser rescindido, além de eventuais indenizações pretendidas, e não 

somente sobre o valor das prestações efetivamente pagas. Precedentes 

desta Câmara neste sentido. Valor a ser devolvido que deverá ser aferido 
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em sede de liquidação. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. Rescisão do compromisso de compra e venda que se 

deu por culpa do autor. Condenação da ré à devolução de 90% dos 

valores pagos. Pretensão da ré de retenção de 10% sobre o valor total do 

contrato que é descabida, uma vez que contrária ao art. 51, IV do CDC. 

Precedentes. Retenção de 20% sobre os valores pagos que é suficiente 

para indenizar a vendedora pelo desfazimento do negócio. Precedentes 

desta Câmara RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE TAXA DE 

OCUPAÇÃO. Pretensão da ré de recebimento de indenização pela fruição 

do imóvel durante todo o período em que o autor permaneceu na posse do 

bem. Descabida a fixação de taxa de ocupação desde o início da 

ocupação do imóvel, uma vez que o objeto do contrato diz respeito a lote 

sem benfeitorias. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. 

Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO".(V.26311).” 

(TJSP; Apelação 1063438-45.2016.8.26.0576; Relator (a): Viviani Nicolau; 

Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio 

Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro: 

17/10/2017) (Original sem grifo)

 Além disso, ainda que haja previsão contratual do percentual de 0,033% 

por dia, no item “b.5”, da cláusula sétima do contrato de fls. 81/97, verifico 

que a sua incidência resultaria em retenção excessiva, em flagrante 

violação ao art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que iria 

ocorrer a perda total das parcelas pagas pelo consumidor, sendo certo 

que a relação mantida entre as partes é nitidamente de consumo. Eis o que 

dispõe o citado art. 53 do CDC:

 “Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis 

mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias 

em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que 

estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor 

que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a 

retomada do produto alienado.”

 Assim, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

entendo que é razoável a retenção pela parte autora do percentual de até 

25% dos valores pagos em razão dos prejuízos suportados pela parte 

autora. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

 “DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES 

PELO VENDEDOR. INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. 

CABIMENTO. ARRAS. SEPARAÇÃO. 1. A rescisão de um contrato exige 

que se promova o retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, 

no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em 

caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a 

jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo 

vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo 

pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas 

havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de 

tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem 

pelo comprador. 2. O percentual de retenção - fixado por esta Corte entre 

10% e 25% - deve ser arbitrado conforme as circunstâncias de cada 

caso. 3. Nesse percentual não se incluem as arras, pagas por ocasião do 

fechamento do negócio e que, nos termos do art. 418 do CC/02 (art. 1.097 

do CC/16), são integralmente perdidas por aquele que der causa à 

rescisão. 4. As arras possuem natureza indenizatória, servindo para 

compensar em parte os prejuízos suportados, de modo que também 

devem ser levadas em consideração ao se fixar o percentual de retenção 

sobre os valores pagos pelo comprador. 5. Recurso especial a que se 

nega provimento”. (REsp 1224921/PR, Relatora a Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011) 

(Original sem grifo).

 Por fim, considerando que restou expressamente pactuado que os 

impostos que incidem sobre o imóvel objeto do contrato ficaram a cargo da 

parte requerida a partir da data da assinatura do contrato, entendo que é 

devido pela parte requerida o valor de R$ 4.501,90, representado pelo 

documento de fls.101/102. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. 

FRUSTRAÇÃO. IPTU E TAXAS. IPTU e taxas. Pagamento dos impostos 

incidentes sobre o imóvel durante o período de ocupação. Obrigação de 

responsabilidade do comprador. A frustração pela não ocupação do 

imóvel para os fins pretendidos se equipara aos danos morais. Sentença 

mantida. Apelo desprovido. Unânime.” (TJ-RS, Apelação Cível Nº 

70046942918, Vigésima Câmara Cível, Relator: Rubem Duarte, Julgado em 

18/04/2012) (Original sem grifo).

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para declarar rescindido o contrato objeto dos autos, 

restabelecendo o status quo ante, de modo que deverá a parte autora 

restituir 75% dos valores pagos pela parte requerida devidamente 

atualizados, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento 

dos impostos referente ao imóvel objeto do contrato, permitindo-se a 

compensação com os valores a serem restituídos pela parte autora.

 Considerando que a parte requerida é revel, condeno-a ao pagamento, 

por inteiro, das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265551 Nr: 28861-52.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS BRITO PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMARES FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DE CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 18.496, DANIEL FEITOSA NARUTO - OAB:OAB/MS 13960, 

DENNER DE BARROS MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, 

WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:OAB/MS 14050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B

 Autos nº: 265551.

 Vistos,

 Inicialmente, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

dias, comprovar o recolhimento da segunda parcela das custas 

processuais, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito.

 Determino ainda a intimação da parte requerida para que, no prazo de 15 

dias, comprovar sua condição de hipossuficiente, juntando cópia da 

declaração de imposto de renda do último exercício e outros que entender 

pertinente, para então ser apreciado o pedido de gratuidade.

 Não existem preliminares, nem outras questões processuais pendentes, 

sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro o processo 

saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro a produção de prova documental, nos limites do art. 435 do 

Código de Processo Civil e a prova oral, consistente no depoimento 

pessoal das partes e na oitiva de testemunhas, que deverão ser arroladas 

tempestivamente (15 dias contados da intimação desta decisão).

 Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) 

descumprimento contratual pela parte requerida; e b) obrigação da parte 

requerida pagar os valores pleiteados na inicial.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 15:00 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 14 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 63398 Nr: 4936-76.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, LEIVA TEREZINHA DONIDA 

CRESTANI, INÊS FERRARINI CRESTANI, ILDO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 
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OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - 

OAB:OAB/MT 4.575

 Autos nº: 63398.

 Vistos,

 Ildo Crestani e outros, às fls. 1480/1482, opuseram embargos de 

declaração com efeitos infringentes em face da decisão de fls. 1472/1474, 

aduzindo a existência de omissão, sob o argumento de que não teria sido 

analisado o pedido alternativo de a multa incidisse apenas sobre o valor 

atualizado da causa, sem a incidência de juros e demais encargos.

 A parte embargada se manifestou às fls. 1486/1490 pugnando, 

inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, uma fez que o STJ 

condicionou a interposição de qualquer recurso ao depósito do valor da 

multa.

 No mérito, alegou a preclusão quanto à alegação de excesso de 

execução, afirmando ainda que a multa foi fixada sobre o valor atualizado 

da causa, que compreende o cômputo de correção monetária e juros de 

mora, caso contrário, teria sido utilizada a expressão “valor da causa 

corrigido”.

 Assim, pugnou pelo não conhecimento dos embargos de declaração ou, 

caso seja conhecido, requereu seja improvido.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente não merece acolhimento a alegação da parte embargada de 

que os embargos de declaração não podem ser conhecidos uma fez que 

o STJ condicionou a interposição de qualquer recurso ao depósito do valor 

da multa, pois, essa condição se aplica apenas a recursos que visem 

impugnar a matéria objeto do acórdão no qual foi imposta a sanção, o que 

não é o caso em apreço.

 Nesse sentido, o STJ já decidiu:

“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PREVISTA NO 

ART. 557, § 2º, DO CPC. IMPOSIÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO NO 

JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO CONDICIONADA AO DEPÓSITO 

RECURSAL PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, 

embora sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão 

posta nos autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a 

rebater um a um os argumentos trazidos pela parte quando os 

fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

2. A multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC surge como desdobramento 

específico da sanção por litigância de má-fé no caso de interposição de 

agravo manifestamente inadmissível ou infundado, consistindo em 

pressuposto objetivo específico de admissibilidade recursal, qual seja, o 

depósito prévio do valor da multa e a respectiva comprovação, sem o que 

a parte vê-se impossibilitada de interpor qualquer outro recurso contra o 

acórdão proferido no julgamento do agravo interno.

3. Por outro lado, o depósito prévio da multa e sua comprovação 

constituem óbice à análise de mérito de recurso subsequente que vise a 

impugnar a mesma matéria já decidida e em razão da qual foi imposta a 

sanção, não o recurso interposto em outra fase processual e impugnando 

matéria diversa.

4. No caso concreto, a multa foi aplicada em sede de agravo regimental em 

recurso especial e o presente agravo de instrumento foi intentado contra 

decisão que, em fase de cumprimento de sentença, arbitrou honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, merecendo reforma o 

acórdão recorrido ao exigir o prévio recolhimento da multa para 

conhecimento do novo recurso.

5. Recurso especial provido”. (REsp 1354977/RS, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/05/2013, DJe 20/05/2013).

 Assim, considerando que os embargos de declaração foram 

apresentados tempestivamente, conheço-os. No entanto, no mérito, os 

presentes embargos não merecem ser acolhidos, haja vista a inexistência 

da alegada omissão.

 Conforme consignado na decisão embargada, naquele momento 

processual cabia a parte executada, ora embargante, apenas alegar as 

matérias previstas no § 3º do art. 854, do Código de Processo Civil, quais 

sejam, de que as quantias tornadas indisponíveis eram impenhoráveis ou 

que ainda remanescia indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

 As demais matérias alegadas na petição de fls. 1450/1456 e fls. 

1457/1459 não poderiam ser analisadas, pois deveriam ter sido arguidas 

no momento oportuno.

 Eis o que restou decidido:

“Assim, às fls. 1444/1449 foi deferida a penhora on line do débito 

remanescente, a qual restou parcialmente exitosa. Foi, então, determinada 

a intimação da parte executada para se manifestar acerca do bloqueio, 

nos termos do que dispõe o art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil, 

que assim estabelece:

‘Art. 854.

 [...]

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros’.

 Desse modo, o prazo de 05 dias concedidos para a parte executada se 

manifestar após a penhora on line, destina-se exclusivamente à 

demonstração que as verbas penhoradas são impenhoráveis (art. 833, 

inciso, IV, do CPC) ou que houve excesso de garantia do juízo ao bloquear 

valor acima do executado, como por exemplo, no caso de penhorar o 

montante de mais de uma conta corrente.

 Nesse sentido:

‘Agravo de instrumento contra decisão determinou à Agravante se 

manifestar sobre a penhora online realizada, no prazo de 05 dias, na 

forma do art. 854 § § 2º e 3º do CPC. Ação em fase de cumprimento de 

sentença. Afigura-se desarrazoada a alegação da agravante de que 

pretenso excesso na planilha do débito impediria o início da execução. A 

agravante não efetuou espontaneamente o pagamento do débito, nem 

comprovou o seu pagamento após o início da execução, mostrando-se 

adequada a realização da penhora online pelo juízo da Primeira Instância. 

O prazo de 05 dias, objeto do presente recurso, não se confunde com a 

concessão de prazo para oposição de impugnação, destina-se 

exclusivamente à demonstração que as verbas penhoradas são 

impenhoráveis (art. 833 inciso IV do CPC) ou que houve excesso de 

garantia do juízo ao bloquear mais de uma conta corrente e/ou de 

investimento de titularidade do executado. Conhecimento e não provimento 

do agravo de instrumento’. (TJRJ. Agravo de Instrumento 

0028497-29.2017.8.19.000. Vigésima Sexta Câmara Cível Consumidor. 

Des(a). JDS Ricardo Alberto Pereira. Julgamento: 22/06/2017).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A 

IMPUGNAÇÃO APRESENTADA SOBRE O BLOQUEIO ON LINE DA QUANTIA 

REMANESCENTE.1. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

2015.APLICABILIDADE.2. PENHORA ON LINE DOS VALORES 

REMANESCENTES COBRADOS EM SEDE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. MEDIDA AUTORIZADA PELO ARTIGO 854, § 

3º, INCISO II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE 

EXCESSO DE EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE TEMA JÁ PRECLUSO. 

IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA.3. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO’. (TJPR - 8ª C.Cível - AI - 

1565239-0 - União da Vitória - Rel.: Luis Sérgio Swiech - Unânime - J. 

10.11.2016).

 Assim, das matérias deduzidas pela parte executada às fls. 1450/1456 e 

fls. 1457/1459, a única que cabe análise nesse momento processual é a 

alegação de impenhorabilidade dos valores penhorados, a qual passo a 

apreciar”.

 Portanto, foi esclarecido o motivo pelo qual as demais matérias alegadas 

pela parte executada, ora embargante, não seriam apreciadas, razão pela 

qual, inexiste a alegada omissão.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 1480/1482, por 

inexistir a omissão apontada.

 Intime-se a parte exequente acerca do ofício de fls. 1485 para requerer o 

que de direito, no prazo de 15 dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 14 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 296239 Nr: 21963-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE SALETE PERIOLO, KAROLYNE SALETE 
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PERIOLO, MIRYELLY ROSA PERIOLO, MICHELLY DAYANE PERIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 296239.

Vistos,

Concedo às Requerentes os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC.

 Outrossim, considerando que na inicial a parte Requerente informa que o 

de cujus deixou valores junto ao Banco Sicred, determino seja oficiada a 

referida instituição bancária para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe 

quanto a existência de valores em nome de José Francisco Periolo, CPF 

n.º 059.832.409-78.

Sem prejuízo, oficie-se o INSS para informar quem eram os dependentes 

cadastrados em nome do de cujus.

Feito tudo isto, novamente conclusos, sendo certo que por agora não 

vislumbro necessidade de intervenção ministerial, uma vez que os 

Requerentes são maiores e capazes.

Cumpra-se.

Tangará de Serra - MT, 26 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178338 Nr: 20462-39.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PRADO MAURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Vistos, Defiro o pedido formulado pela parte requerida e determino que se 

expeça carta precatória para oitiva da testemunha Mauri, residente 

atualmente na Comarca de Mirassol d’Oeste. A parte autora sai intimada da 

expedição desta precatória e também da precatória que está na 

contracapa dos autos para oitiva da outra testemunha arrolada pela parte 

ré. Os presentes saem intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189324 Nr: 6100-95.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAA, MARCIA REGINA ANTUNES MACIEL, PEDRO 

ANTONIO AGOSTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAINER ACADEMIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO - OAB:9 304/MT

 Autos nº: 189324.

 Natureza: Indenização.

 Requerente: Amanda Antunes Agostinho e outros.

 Requerido: Trainer Academia Ltda.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada 

em 16 de abril de 2015 por Amanda Antunes Agostinho, Marcia Regina 

Antunes Maciel e Pedro Antonio Agostinho em desfavor de Trainer 

Academia Ltda, todos qualificados nos autos.

 Constou da inicial, em síntese, que a autora Amanda, por 

aproximadamente três anos, frequentou aulas de natação oferecidas pela 

parte requerida, tendo sustentado que desde o início da contratação, sua 

genitora havia informado à requerida que Amanda sofria de crises 

moderadas de epilepsia, a qual concordou em prestar os serviços.

 Expôs que em maio de 2014 a autora Amanda teve uma crise e, segundo 

relatado pela professora de natação, desmaiou e submergiu ao fundo da 

piscina, tendo sido rapidamente retirada.

 Contou que, no caminho para casa, a autora Amanda começou a cuspir 

sangue, tendo sua genitora imediatamente lhe levado a atendimento 

médico, ocasião em que foi constatada a existência de água em seu 

pulmão, o que levou a necessidade de ser entubada e encaminhada a UTI.

 Informou que foi diagnosticada com pneumotórax no pulmão esquerdo e, 

após ter ingressado com uma ação civil pública contra o Município e o 

Estado de Mato Grosso, conseguiu ser transferida para a UTI de Cuiabá 

para a realização dos procedimentos de broncoscopia e cirurgia torácica, 

pois eles não eram realizados em Tangará da Serra-MT.

 Narrou que a autora Amanda permaneceu 40 dias na UTI, teve risco de 

morte e precisou passar por recuperação física e psicológica, tendo sido 

informada pelos médicos que ela teria ficado por tempo superior ao 

tolerável debaixo d´água.

 Contou que a parte requerida não prestou qualquer tipo de assistência e 

sequer acionou o corpo de bombeiros.

 Em razão desses fatos, requereu a condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.472,19, 

indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e indenização por 

danos morais reflexo por ricochete aos genitores, segundo e terceiro 

autores, no valor de R$ 25.000,00 para cada um.

 Requereu a concessão da gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 24/392.

 A inicial foi recebida às fls. 393, ocasião em que foi deferida a gratuidade 

da justiça.

 Pessoalmente citada (fls. 398), a parte requerida apresentou contestação 

às fls. 399/417, requerendo, inicialmente, a concessão da gratuidade da 

justiça.

 Alegou que a autora Amanda iniciou a atividade de natação em 

01/06/2011, contudo, afirmou que não foi informada sobre a epilepsia de 

Amanda, pois se tivesse conhecimento desse fato, não teria a aceitado 

como aluna.

 Relatou que no dia 21/05/2014 Amanda chegou para a aula já triste, pois 

seria seu último dia de aula. Que Amanda iniciou os exercícios assim como 

os demais alunos, sendo que após alguns segundos, um dos alunos 

avisou a professora que Amanda estava afundando, tendo ela sido 

retirada da piscina com a ajuda de um dos colegas que estava próximo a 

ela.

 Contou que a professora levou Amanda aparentemente desmaiada até o 

vestiário, sendo que logo em seguida ela acordou.

 Expôs que a genitora de Amanda foi imediatamente avisada sobre o 

ocorrido, a qual chegou no local em menos de três minutos, pois residia 

bem próximo, tendo encontrado a filha já acordada e afirmando com a 

cabeça que estava bem.

 Afirmou que já estavam em contato com o corpo de bombeiro passando 

as informações necessárias, porém, a genitora da Amanda preferiu 

retirá-la do local, contrariando as orientações da proprietária da requerida 

e da professora.

 Assim, alegou que a genitora, de forma negligente, levou Amanda para 

casa e somente quando ela apresentou tosse com secreção é que a levou 

ao hospital.

 Sustentou que não praticou nenhum ilícito, pois não tinha conhecimento da 

enfermidade de Amanda, que fez o necessário para evitar que Amanda 

sofresse qualquer dano, além de ter prestado os serviços de forma 

eficaz, durante o período em que Amanda foi aluna.

 Afirmou que a pneumotórax apresentada por Amanda não significa água 

nos pulmões, mas sim ar entre o pulmão e a pleura, sendo a causa 

desconhecida, não existindo estudo que comprove que afogamento cause 

essa consequência.

 Assim, sustentou não possuir dever de indenizar, por não ter ocorrido 

falha na prestação de serviço e por ausência de nexo de causalidade, 

requerendo a improcedência da ação.

 Instruiu a contestação com os documentos de fls. 418/435.

 A contestação foi impugnada às fls. 437/441.

 Às fls. 445 foi determinada a intimação da parte requerida para 

comprovar sua condição de hipossuficiente. Também foi determinada a 

intimação das partes para especificarem provas.

 Às fls. 448 e fls. as partes especificaram as provas que pretendiam 

produzir.

 Às fls. 449/450 a parte requerida apresentou os documentos que 

comprovariam sua alegada hipossuficiência (fls. 452/458).

 O Ministério Público se manifestou às fls. 460.

 O processo foi saneado às fls. 461, tendo sido deferida a produção de 

prova oral e documental. Foi ainda deferida a expedição de ofício ao Corpo 
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de Bombeiros e SAMU, conforme requerido pela parte autora na inicial, 

bem como determinado que a parte requerida apresentasse documentos 

atuais para fins de apreciação do pedido de gratuidade da justiça, os 

quais foram presentados às fls. 469/486.

 Às fls. 495 consta resposta ao oficio encaminhado ao Corpo de 

Bombeiros.

 Às fls. 510/512 foi realizada audiência de instrução, tendo as partes se 

dado por satisfeita quanto às provas produzidas, dispensando 

expressamente a produção de prova pericial.

 A parte autora apresentou razões finais remissivas à inicial e a parte 

requerida pugnou pela concessão de prazo para apresentação de razões 

finais, o que foi deferido.

 Razões finais da parte requerida às fls. 518/528.

 Parecer final do Ministério Público às fls. 529/540, pugnando pela 

procedência da ação.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, passo a analisar o pedido de concessão da gratuidade da 

justiça formulado pela parte requerida.

 A questão da gratuidade da justiça está disciplinada pela Lei n.º 1.060/50 

e pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”.

 A Súmula nº 481 do STJ dispõe que: “faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

 Assim, a gratuidade da justiça também poderá ser conferida à pessoa 

jurídica, desde que comprovada sua impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas processuais, sem prejuízo da atividade empresarial.

 Os documentos apresentados pela parte requerida às fls. 472/486 

demonstram que a empresa apresentou mais despesas do que receitas na 

declaração de fls. 472/476, bem como balanço patrimonial negativo.

 Desse modo, restou demonstrada a impossibilidade da empresa requerida 

arcar com as custas e despesas processuais, fazendo jus a gratuidade 

da justiça.

 Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada às fls. 437/441 e 

defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte requerida.

 Não havendo outras questões prejudiciais a ser decididas, passo ao 

exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

A parte autora pretende a condenação da parte requerida ao pagamento 

pelos danos materiais e morais suportados, em razão da falha na 

prestação de serviços de natação prestados a Amanda.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual 

eventual responsabilidade da parte requerida pelos alegados danos 

experimentados pela parte autora deve ser analisada sob o prisma da 

teoria objetiva, já que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu a 

responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos advindos dos 

defeitos de seus produtos e serviços.

Logo, o dever de indenizar nasce do nexo de causalidade existente entre 

o consumidor, o produto e/ou serviço e o dano efetivamente ocorrido, 

sendo desnecessária a aferição de culpa ou dolo do fornecedor. Nesse 

sentido é o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, passo a analisar a existência de defeito na prestação de serviço 

pela parte requerida, sendo que a parte autora atribuiu o defeito na falta 

de funcionários que vigiassem as crianças durante as aulas de natação, 

pois alega que a requerida tinha conhecimento do quadro de saúde da 

autora Amanda, bem como pela falta de assistência após o ocorrido, 

aduzindo que sequer foi acionado o Corpo de Bombeiros ou SAMU.

Assim, cumpre-me apreciar as provas produzidas, iniciando-se pela prova 

oral (a transcrição não é ipsis litteris):

“Que estava no local, acompanhando seu filho que também estava na 

piscina. Que ouviu um garoto maior falando que a menina estava 

afogando. Que a professora estava dentro da piscina, ajudou ela a tirar a 

menina e a levaram para o vestiário. Que não sabe relatar quanto tempo 

demorou da hora que o menino viu até que retiraram ela da piscina, pois 

estava mais prestando atenção em seu filho. Que a menina nadava bem e 

não se afogou por não saber nadar. Que tinha uma professora que ficava 

dentro da água. Que os pais não eram obrigados a ficar na aula. Que 

como seu filho era pequeno não deixava ele na aula sozinho. Que ouviu a 

professora pedindo para ligar para o corpo de bombeiros, mas não sabe 

se ligaram. Que a criança foi carregada, aparentemente estava 

desacordada. Que quando a mão levou ela não estava mais desacordada. 

Que o corpo de bombeiros não chegou no local. Que a professora pediu 

ajuda dos professores quando ela se afogou. Que durante o tempo que 

seu filho permaneceu fazendo aulas junto à requerida, aproximadamente 

três meses, não notou falta de cuidado na prestação do serviço”. (Mario 

Ribeiro Neres - testemunha da parte autora).

“Que a pedido de Maria Lina foi ver a autora no hospital. Que prestava 

serviço à academia. Que perguntou qual era o diagnóstico, tendo sido 

informado que ela passou mal em casa, foi encaminhada para o hospital, 

foi entubada e foi para a UTI. Que no dia dos fatos a Maria Lina lhe ligou e 

pediu para ir até a academia, mas quando chegou no local ela não estava 

mais lá”. (Carlos Cesar Achaval Rivero - testemunha da requerida).

“Que trabalhou na Trainer de 2011 a 2012. Que na época dos fatos não 

trabalhava mais, porém, logo em seguida, a Maria Lina lhe ligou 

questionando se a mãe da Amanda havia entregado algum documento que 

comprovava que ela tinha alguma deficiência. Que fez a rematrícula da 

Amanda no período em que trabalhou na academia, que ninguém avisou do 

problema da Amanda. Que sempre perguntam se possui doença, se 

precisa de acompanhamento, se tiver, precisa de liberação do médico. 

Que foi a mãe quem fez a rematrícula. Que tem certeza que ela não falou 

nada. Que a professora acompanhava a aula, ficava dentro da aula. Que 

se os pais quisessem acompanhar poderiam, mas não era obrigatório”. 

(Cintia de Matos Rodrigues - testemunha da requerida).

“Que trabalhou na empresa requerida. Que no dia dos fatos estava 

trabalhando na recepção, quando um funcionário chamado Reginaldo 

pediu para ligar para o corpo de bombeiros, falando que a Amanda havia 

passado mal na piscina. Que ele também pediu para ligar para a mãe da 

menina, sendo que como já estava realizando a ligação para o corpo de 

bombeiros, pediu para Reginaldo ligar para a mãe. Que chegou a chamar o 

corpo de bombeiros, mas como a Amanda já havia acordado, o bombeiro 

falou que era para informar para a mãe para ir ao pronto socorro mais 

próximo. Que como foi relatado que a Amada já havia acordado e estava 

andando, o bombeiro falou que não tinha porque se deslocar, só pediu 

para a mãe levar ela num pronto socorro. Que em nenhum momento a 

requerida deixou de acionar a emergência. Que a mãe chegou dentro 3 a 5 

minutos. Que Amanda saiu andando com a ajuda da mãe. Que não sabia 

que a Amanda tinha epilepsia. Que no momento da matrícula é perguntado 

se a pessoa tem algum problema de saúde, se tem algo mais grave, pede 

para trazer um atestado. Que a professora era a Grasi e ela dividia a 

quantidade de aluno que ela conseguia monitorar. Que nunca ouviu falar 

de alguém se afogar. Que ficou sabendo que a Amanda tinha epilepsia 

quando a mãe dela chegou e disse que havia esquecido de dar o remédio 

para Amanda. Que depois a mãe falou do problema de convulsão”. 

(Crislaine da Silva - testemunha da requerida).

 “Que era professora de natação na requerida. Que no dia dos fatos 

estava dando aula normalmente, ela chegou atrasada, por volta de seis e 

vinte, já tinha começado os exercícios, estava na piscina, pois tinham dois 

alunos que não sabiam nadar. Que naquela ocasião a Amanda já sabia 

nada. Que passou o exercício dela. Que passou mergulho, que ela já 

fazia, ia até o final sem respirar, fazia 12 metros de apneia. Que ela foi 

mergulhando, voltou e não levantou. Que o menino que estava atrás falou 

que a Amanda não havia levantado. Que falou para ele puxar ela e pegou 

ela e levou para o vestiário. Que quando pegou ela estava desfalecida, 

não aparentava crise convulsiva. Que no vestiário, colocou ela no chão e 

foi até a porta principal pedir para chamarem o bombeiro e a mãe dela, que 

ela estava desacordada e precisava de socorro. Que quando voltou, 

chamou ela duas vezes e ela acordou, não cuspiu água. Não precisou 

fazer massagem cardíaca e nem respiração boca-a-boca. Que tem 

treinamento para atendimento de emergência. Que os bombeiros não 

chegaram a ir no local, mas a secretária chegou a falar com eles por 

telefone. Que Amanda melhorou e a mãe a levou. Que quando a mãe levou 

ela estava bem, conversando foi andando, tendo sido acompanhada ainda 

pela testemunha e pela Maria Lina. Que Amanda estava triste naquela 

semana porque ia sair das aulas. Que não tinha visto ela tendo crise 
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convulsiva e não tinha conhecimento desse problema. Que a mãe já 

assistiu algumas aulas, mas nunca comentou que ela tinha crise 

convulsiva. Que nunca foi recomendado nenhum cuidado especial a 

Amanda. Que a irmã dela também nunca falou nada sobre o problema de 

Amanda. Que no momento da inscrição tinha um formulário para informar 

acerca de problemas de saúde. Que Amanda deve ter ficado no máximo 

uns 15 segundos debaixo da água. Que demorou em torno de 30 

segundos da retirada de Amanda da água até ela acordar. Que o tempo 

todo foi falado para a mãe da necessidade de procurar um médico, mas a 

mãe havia falado que a levaria para casa. Que depois a mãe ligou falando 

que havia levado ela no médico, pois ela havia tossido em casa. Que a 

mãe perguntava acerca do desenvolvimento dela na aula, mas ela nunca 

comentou do problema de saúde de Amanda. Que a mãe falou que achava 

que havia esquecido de dar o remédio da Amanda. Que a mãe chegou 

bem rápido no local. Que nunca aconteceu de uma criança se afogar”. 

(Graziellen Franz Bevilacqua - testemunha da requerida).

“Que atendeu a autora na UTI, sendo que atendeu ela na segunda-feira. 

Que ela chegou à UTI entubada, na ventilação mecânica e sedada. Que ela 

chegou com histórico de afogamento, houve problema respiratório e teve a 

necessidade de ser entubada. Que não sabe a doença base, pois pegou 

ela com 72 horas de internamento. Que o pneumotórax é um evento na 

região do pulmão decorrente do acúmulo de ar. Que a pneumotórax não 

deveria estar associado a afogamento, pois no afogamento ocorre a 

inundação com liquido. Que não deu pra ver se a Amanda brônquio 

aspirou algo. Que no afogamento é a ingestão de agua, a água entra tanto 

na via digestiva quanto na respiratória, o que não foi observado na 

Amanda. Que natação não é apropriada para uma pessoa com epilepsia, 

diante do risco. Que somente é possível identificar uma pessoa com 

epilepsia somente se tiver crise ou se tiver sequelas. Que o dreno foi 

colocado para retirar o ar. Que a pneumotórax pode ter acontecido 

durante o transporte, durante a intubação, existem inúmeras situações. 

Que o primeiro dreno foi de ar, os demais não sabe informar com certeza, 

mas sabe que após a drenagem a paciente evoluiu para pneumonia, aonde 

se pode acumular secreção. Que Amanda foi entubada devido à 

dificuldade respiratória e evoluiu para pneumotórax e posteriormente para 

um processo inflamatório dos brônquios”. (Eli Ambrósio do Nascimento - 

testemunha da requerida).

Quanto às provas documentais, verifico que às fls. 195 e 421 foi juntada a 

ficha de matrícula da autora Amanda, sendo que, em análise ao referido 

documento, constato a inexistência de qualquer observação quanto ao 

quadro de saúde apresentado pela autora Amanda, nem mesmo qualquer 

observação quanto à necessidade de cuidados especiais com ela. Ao 

contrário, existe a seguinte advertência: “[...] advertindo o contratante 

desde já que este deverá procurar avaliação médica antes de iniciar as 

atividades físicas, bem como seguir as orientações dos professores de 

Educação Física”.

Observo ainda que o parecer psicológico acostado às fls. 205, datado de 

24/02/2014, ou seja, quase 3 meses antes dos fatos, relata que Amanda 

ainda apresentava crises convulsivas, vejamos:

“A paciente AMANDA ANTUNES AGOSTINHO, 13 anos, tem um histórico 

clínico de Leucemia, com isso de quimioterapia. Após, o tratamento 

apresentou convulsões, sendo necessário o uso de medicação para 

controlar as crises de forma permanente. Neste momento as crises 

convulsivas ocorrem de maneira mais branda, mas ainda acontecem, 

mesmo com o uso da medicação”.

No mesmo sentido é o relatório médico de fls. 206.

Assim, o quadro clínico de convulsões apresentado pela autora Amanda 

demandava atenção e cuidados especiais para se evitar acidentes, 

especialmente em se tratando de natação, diante do risco de afogamento 

em eventual crise durante a atividade, atenção e cuidados que não foram 

relatados à parte requerida que, conforme comprovado nos autos, sequer 

tinha conhecimento do problema de saúde apresentado por Amanda, 

conforme comprovado por meio da ficha de matrícula e testemunhas 

ouvidas em juízo.

Comprovou-se ainda que durante a aula, a professora estava dentro da 

piscina, acompanhando os alunos que faziam aula naquele momento, 

inclusive a autora Amanda.

Logo, não vejo culpa in vigilando, tal como sustentado pelo M. Público, pois 

havia sim a presença da professora durante as atividades. Registro ser 

do meu convencimento que, caso a parte ré tivesse conhecimento do 

problema de saúde da autora e, mesmo assim, a tivesse admitido como 

aluna, aí sim deveria ter eventualmente designado um monitor específico 

para manter sua vigilância constante, assumindo neste caso 

responsabilidade por eventual omissão em caso de não adoção deste 

cuidado.

 Ademais, deve ser relembrado que a autora Amanda já fazia aulas de 

natação há mais de três anos e já sabia nadar, conforme relatado pela 

professora Graziellen Franz Bevilacqua em seu depoimento prestado em 

juízo, fato que também afastava a necessidade se manter um monitor 

específico para manter a vigilância da autora, logicamente, aliado ao fato 

de que a parte requerida não tinha conhecimento da enfermidade de 

Amanda.

Portanto, o contexto probatório aponta que, em momento algum, a parte 

requerida deixou de acompanhar e vigiar os alunos que estavam tendo 

aula, dentre eles a autora Amanda.

 Na verdade, o que se conclui é que o suposto “quase-afogamento” da 

autora Amanda decorreu de fatores diversos dos cuidados da parte 

requerida, qual seja, o quadro de epilepsia por ela apresentado e que, 

repita-se, era desconhecido pela parte requerida.

Portanto, não resta caracterizada falha na guarda ou vigilância da autora 

Amanda durante as aulas de natação, razão pela qual, não pode ser 

responsabilizada sob este prisma. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LESÃO CORPORAL SOFRIDA POR ALUNO EM 

RECREAÇÃO PROMOVIDA POR COLÉGIO PARTICULAR.

 1. Conforme o art. 14 do Código de Defesa Consumidor, a 

responsabilidade civil dos prestadores de serviços, entre os quais as 

escolas particulares, por defeito, é objetiva. Isso não significa que o 

prejudicado é isento de produzir provas no processo. Cumpre-lhe 

demonstrar, como fato constitutivo do seu direito, o dano em sua saúde ou 

bens de sua propriedade e o nexo de causalidade entre o resultado lesivo 

e o serviço defeituoso. A teoria objetiva adotada no direito do consumidor 

dispensa a culpa do estabelecimento de ensino, mas condiciona a sua 

responsabilidade a alguma falha ou a algum mau funcionamento do 

serviço, que o faça situar como causa objetiva da lesão suportada pelo 

aluno. A responsabilidade civil da escola decorre do fato de ficar ela 

investida no dever de guarda e preservação da integridade física e 

psicológica do aluno, com a obrigação de empregar a mais diligente 

vigilância, para prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano aos que ali 

estudam.

2. A criança de tenra idade, em estado normal e saudável, é inquieta e 

ativa, principalmente nos momentos de recreação, onde corre e extravasa 

a energia contida nas salas de aula. Assim, os pais têm o dever de 

orientar seus filhos a não proceder de forma temerosa, seja brincando, 

seja exercendo qualquer atividade do dia a dia. Qual pai - e principalmente 

mães - que nunca falou para seu filho tomar cuidado ao brincar, não falar 

com estranhos, não aceitar nada de ninguém etc, quanto mais em um 

passeio fora dos limites da escola? Vale dizer, não é lícito aos pais 

simplesmente transferir à escola o dever de educar seus filhos, 

imputando-lhe a culpa por todo e qualquer evento danoso. É normal que 

criança de seis anos se machuque ao brincar, porque é próprio da sua 

inexperiência e imaturidade. No caso em exame, a vítima se acidentou 

enquanto tentava subir pela lateral do escorregador, fato esse que 

poderia ter ocorrido tanto na presença dos pais como na escola. O 

embargado possuía funcionários vigiando e cuidando dos estudantes para 

que não ocorresse qualquer tipo de problema durante o passeio. Ocorrido 

o evento danoso, prestaram auxílio ao menor, levando-o para o hospital.

 3. Embora lamentável a ocorrência do evento, injusto impingir-se ao 

Colégio La Salle o dever de indenizar. Da observação de tantos fatos 

trazidos à vida forense, também se colhem infortúnios variados, cujas 

causas residem exclusivamente no fator humano, o que é o caso em 

análise.

4. Ausente o nexo causal entre o fato e a conduta dos prepostos da 

escola, também não há falar em pagamento de indenização fulcrada no 

art. 1.538 do Código Civil de 1916”.

(TJDF. Acórdão n.204649, 20010110845265EIC, Relator: WALDIR 

LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: HUMBERTO ULHÔA, 2ª Câmara Cível, 

Data de Julgamento: 20/10/2004, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 10/02/2005. 

Pág.: 15).

E mais. A parte requerida comprovou que procedeu com o necessário 

para prestar socorro à Amanda no momento dos fatos, pois, 

imediatamente a retirou da piscina, levou-a até o vestiário e coloco-a 

deitada no chão, em posição que desobstruísse as vias aéreas, tendo em 

seguida ligado ao Corpo de Bombeiros, à genitora Marcia Regina Antunes 
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Maciel, que chegou em poucos minutos no local e ao Dr. Carlos Cesar 

Achaval Rivero, médico de confiança da parte requerida, que também 

esteve no local, porém, a autora Amanda já havia ido para casa com sua 

genitora.

Outrossim, apesar do Corpo de Bombeiros não possuir condições de 

confirmar se houve ou não a ligação solicitando socorro, uma vez que às 

fls. 495 foi informado que na data dos fatos não havia sistema de 

gravação das ligações via 193, as testemunhas ouvidas em juízo foram 

categóricas em afirmar que foi realizada a ligação solicitando atendimento 

à Amanda. Porém, não houve o deslocamento da equipe socorrista até o 

local pelo fato de Amanda estar aparentemente bem e ter sido levada para 

casa pela genitora.

Desse modo, diante do contexto probatório, tenho que a parte requerida 

desincumbiu de seu ônus probatório e comprovou que não houve falha na 

prestação de serviço, pois não tinha conhecimento do problema de saúde 

apresentado pela autora Amanda, uma vez que esse fato não foi relatado 

na contratação dos serviços de natação, na renovação do contrato e nem 

mesmo durante as aulas, sendo que a parte requerida apenas teve 

conhecimento do quadro de epilepsia apresentado pela autora após os 

fatos.

 Portanto, não restando evidenciada a falha na prestação de serviço pela 

parte requerida, tem-se por não caracterizado o nexo causal de modo a 

justificar o acolhimento da pretensão indenizatória postulada na inicial, haja 

vista a ausência de pressuposto para a responsabilização civil, a luz que 

do dispõe o § 3º, inciso I, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

 “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

 Por considerar relevante, transcrevo o seguinte trecho da obra Código 

Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentada pelos Autores do 

Anteprojeto (Ada Pellegrini Grinover in: Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor Comentada pelos Autores do Anteprojeto. – 8ª edição – Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2004, pág. 188):

 “Se o produto não ostentar vício de qualidade, ocorrerá ruptura da 

relação causal que determina o dano, ficando afastada a responsabilidade 

do fornecedor.”

Embora a doutrina acima cite apenas a situação de produto, é óbvio que o 

mesmo raciocínio se aplica no caso de serviço, de modo que, não 

existindo defeito na prestação do serviço, inexiste responsabilização.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e 

condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor da causa, ficando 

esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão 

da gratuidade de justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 109348 Nr: 7972-92.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ANGELICO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SIQUEIRA RIBAS - 

OAB:OAB/PR 53.044

 Autos n.º 109348.

Vistos,

Às fls. 169/170 encontra-se acostada minuta de um acordo, contudo, 

verifico que não encontra-se firmado pelo Executado, o que, por ora, 

impede sua homologação.

Observo que embora conste que o acordo foi assinado por procuração, 

não foi juntado nos autos nenhum instrumento procuratório em que o 

Executado tenha outorgado poderes.

Assim, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ratifique os termos do acordo de fls. 169/170.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 212575 Nr: 4173-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRORACA AGROPECUARIA LTDA – ME, 

RONALDO TURRA TARONE, RAFAEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 212575.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que os Executados Agroraca 

Agropecuária LTDA-ME e Rafael Pereira da Silva foram devidamente 

citados às fls. 174.

Assim sendo, certifique-se a Sra. Gestora o decurso de prazo descrito no 

mandado de citação de fls. 173.

Outrossim, constato que as várias tentativas de citação do Executado 

Ronaldo Turra Tarone restaram infrutíferas (fls. 42, 49/vº, 58, 65, 127, 

129, 162, 174, 178 e 186).

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação 

pessoal do Executado acima, razão pela qual determino a citação por 

edital do mesmo, pelo prazo de 30 dias, com a advertência de caso seja 

revel, ser-lhe-á nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a 

Defensoria Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 27 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103882 Nr: 2693-28.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCIAMENTO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, DANIELA FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, EULIENE 

ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Autos nº: 103882.

Vistos,

Intime-se novamente a parte Requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, com fulcro no art. 95, § 

1º, do Código de Processo Civil, por meio de depósito judicial no valor 

correspondente.

Às providências.

Tangará de Serra-MT, 27 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161839 Nr: 12744-25.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. A TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA, 

VALDIR MARCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 Autos nº: 161839.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 229/236. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116874 Nr: 6885-67.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LEOVEGILDO JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 116874.

 Vistos,

 Compulsando aos autos, verifico que a parte executada não foi intimada 

acerca do bloqueio de ativos financeiros de fls. 103.

Assim sendo, indefiro o petitório de fls. 105, e determino a intimação 

pessoal da parte executada para, querendo, apresentar manifestação 

sobre o bloqueio de valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290377 Nr: 17318-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RONALDO ARAGAO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 290377.

Vistos,

Às fls. 34 a parte requerente pugnou pela desistência da ação, 

informando a ocorrência de um acordo extrajudicial, porém, o veículo 

objeto da ação fora apreendido, conforme fls. 30.

Assim, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar acerca do atual paradeiro do veículo ou se o mesmo já foi 

restituído ao requerido.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243901 Nr: 11907-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANARY BEZERRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 243901.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 57/58, homologo o novo acordo celebrado pelas 

partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Sendo assim, determino a suspensão da presente ação até a data de 

17/02/2021 (prazo final para cumprimento do acordo), o que faço com 

fundamento no artigo 313, inciso II, c/c artigo 922 do Código de Processo 

Civil.

Decorrido este prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

advertência de que não havendo manifestação o processo será extinto 

com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários, conforme acordado.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208509 Nr: 845-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA LUCIA FELIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 208509.

 Natureza: Cumprimento de sentença.

 Exequente: Loteamento Tarumã II LTDA.

 Executado: Maristela Lucia Felippin.

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Loteamento Tarumã II 

LTDA em face de Maristela Lucia Felippin, ambos qualificados.

Realizados alguns atos processuais, o processo foi sentenciado às fls. 

99/101, tendo sido julgado parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na inicial.

A parte requerida, às fls. 104/111, requereu o cumprimento de sentença, 

de modo que a ação foi convertida às fls. 112.
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Às fls. 139/136 as partes apresentaram a minuta do acordo, pugnando 

pela homologação do mesmo.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Custas, se houver, conforme art. 90, § 2º do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288749 Nr: 16088-38.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS TELMO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 288749.

Vistos,

 Trata-se de pedido de cumprimento de mandado de apreensão oriundo de 

ação de busca e apreensão que tramita no Juízo da 2ª Vara Cível, da 

Comarca de Cuiabá/MT (nº 1016671-48.2018.811.0041), requerida por 

Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento em face de Messias Telmo 

Vieira, nos moldes autorizado pelo § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n.º 

911/69.

 Não foi possível realizar a apreensão do veículo, conforme fls. 13.

Intimada para se manifestar, a parte autora, às fls. 16, requereu a 

desistência da ação.

Considerando que a finalidade da presente é apenas a busca e apreensão 

do veículo, a qual não foi possível cumprir, compete a este juízo apenas a 

comunicação ao juízo de origem acerca dos atos realizados, conforme § 

13º do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Diante do exposto, determino seja oficiado o juízo da 2ª Vara Cível, da 

Comarca de Cuiabá/MT, comunicando que não foi possível apreender o 

veículo objeto do processo nº 1016671-48.2018.811.0041, 

encaminhando-se cópia da certidão negativa de fls. 13, bem como cópia 

do pedido de desistência formulado pela parte requerente.

Após, arquive-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210363 Nr: 2393-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 210363.

Natureza: Busca e apreensão.

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Requerido: Francisco do Nascimento Coelho.

Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Francisco do 

Nascimento Coelho, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 88 e 91, a parte requerente 

foi intimada para efetuar o preparo da carta precatória.

Tendo a parte requerente permanecido inerte, foi realizada a sua intimação 

pessoal, conforme AR de fls. 94/vº, com a advertência de que seu silêncio 

implicaria a extinção do processo.

Às fls. 95, foi certificado o decurso de prazo para a parte requerente se 

manifestar.

 É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de a parte requerente ter sido 

devidamente intimada via DJE, na pessoa de seu advogado, bem como 

pessoalmente, por carta AR, para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, permaneceu a mesma inerte.

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte requerente, as 

diligências que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do 

abandono verificado.

Assim, considerando que não foi angularizada a relação processual, 

entendo que a Súmula 240 do STJ não é aplicável ao caso em tela. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL 

– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM 

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO 

PESSOAL – SÚMULA Nº. 240 DO STJ INAPLICABILIDADE – NÃO HOUVE 

CITAÇÃO DO RÉU – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - 

RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, 

sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), 

quando a parte autora é regularmente intimada, mas não expressa, no 

processo, o seu regular andamento. A extinção do feito, de ofício, pelo 

Juízo, prescinde de manifestação do réu, se este não foi citado nos autos, 

não se aplicando o enunciado sumular nº 240 do STJ.” (Ap 78748/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) (Original sem grifo)

Deste modo, tendo ocorrido a intimação pessoal da parte requerente para 

promover o andamento do feito e transcorrido in albis o prazo, restou 

caracterizado o abandono da causa, ensejando a extinção do processo, 

nos termos do art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Havendo custas remanescentes, estas deverão ser suportadas pela parte 

requerente.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 27 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196660 Nr: 12192-89.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, HELIO MAROSTICA, MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 196660.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 139/140, tendo em vista que a publicação do 

edital de citação em jornal local de ampla circulação se faz necessária in 

casu em razão de não existirem os sítios eletrônicos mencionados no art. 

257, II, do Código de Processo Civil.

 Assim, a fim de garantir a ampla divulgação do edital de citação dos 

Requeridos Norte Motors Comércio de Veículos LTDA e Helio Marostica, 

entendo necessária publicação do edital de citação em jornal local de 
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ampla circulação.

Nesse sentido, concedo o prazo de 45 dias requerido para publicação do 

edital em jornal físico.

Desde já fica nomeada a Defensoria Pública como curadora especial dos 

Requeridos que serão citados via edital, caso não constituam procurador, 

conforme decisão de fls. 136.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 27 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164464 Nr: 2372-80.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 106v, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125572 Nr: 4545-19.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando detidamente os autos verifica-se ausente o instrumento de 

mandato conferido pelo exequente à advogada Lucineia Rodrigues de 

Souza -OAB/MT 16339, diante disso intimo a aludida patrona para que, no 

prazo legal, regularize a representação processual de seu cliente.

Outrossim, verifica-se que na petição de fls.175/178 a exequente pugna 

pelo destacamento dos honorários contratuais, contudo, ausente o 

contrato de prestação de serviços pertinente, sendo assim, intimo a parte 

autora para que colacione o mencionado documento nos autos, no prazo 

legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150002 Nr: 10010-38.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES LIFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para que, no prazo legal, diga acerca 

da manifestação de fls.155v, esclarecendo acerca da efetiva implantação 

do benefício sob enfoque nos autos. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 133273 Nr: 3207-73.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES BERNARDO DE OLIVEIRA, JOSÉ COSTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAINA BASTOS, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos etc. 1 – Diante da ausência da testemunha Rita de Cassia Alves 

Pessoa Bento, expeça-se requisição ao chefe da mesma para que 

compareça a audiência que designo para o dia 01 de fevereiro de 2019, 

às 14:30 horas. 2 – Diante do prazo firmado para cumprimento da 

precatória, deve constar no relatório do SIAP a justificativa de não 

julgamento do feito neste ano, para fins de controle da Meta 02 do CNJ. 

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233385 Nr: 22196-54.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE PEREIRA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença de fl. 63, transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 111544 Nr: 1747-22.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSANGELA CORREA, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1747-22.2009 (Cód. 111544)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC todavia, conforme exposto à fls. 252/258, houve a quitação 

dos honorários advocatícios, de maneira que restam pendentes apenas as 

custas processuais.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos. Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da parte 

executada por meio do endereço informado nos autos.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 
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baixas estilares.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 14 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240920 Nr: 9024-11.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUDONI VEÍCULOS LTDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9024-11.2017(Cód. 240920)

VISTOS, ETC.

Intime-se o exequente para amealhar o endereço atualizado do executado 

o Sr. Olivio Donizete da Silva, no prazo de 15 dias.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208719 Nr: 983-89.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA MARIA DA SILVA JARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 983-89.2016 (Cód. 208719)

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido à fl. retro, razão pela qual, concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias a parte executada para apresentação dos referidos 

documentos comprobatórios do acordo formulado entre os litigantes, uma 

vez que a dilação requerida não ensejará prejuízo às partes.

Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167628 Nr: 7856-76.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRIELE SILVA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7856-76.2014 (Cód. 167628)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155421 Nr: 4048-97.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 4048-97.2013 Cód. 155421

VISTOS, ETC.

Recebo a petição de fls.360/367 como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino a intimação da parte executada para 

cumprir o estabelecido na sentença meritória, no que atine ao pagamento 

da ação cobrança que perfaz o valor de R$ 3.011,52, e, honorários 

advocatícios na monta de R$ 666,67 corrigidos monetariamente.

Ante o Exposto, caso o executado venha a descumprir com o provento, 

DETERMINO a incidência de multa de 10% (dez por cento), nos termos do 

art. 523, §1° c/c art. 85, §1° e §2° ambos do CPC.

No mais, intime-se o executado, nos modais do art. 535 do CPC, para, 

querendo, entender de direito no prazo de 30 dias ou que informe o 

adimplemento da obrigação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240112 Nr: 7983-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPINELLI PORTAS E COMPENSADOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE FOLADOR VALERIO - 

OAB:OAB/MT 16.222-B, JOSE LEOCIR FINATTO VALERIO NETO - 

OAB:40112 E 23881-A

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fls. 27, houve a quitação dos 

honorários advocatícios, de maneira que restam pendentes apenas as 

custas processuais. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. 

Tribunal de Justiça:APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - 

PAGAMENTO DO TRIBUTO EXECUTADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - 

APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera administrativa não 

implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 26 da Lei 

6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), sendo 

devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à liquidação 

do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes 

da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o débito 

administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta firme do 

constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os honorários 

advocatícios mesmo quando extinto o processo sem julgamento do mérito, 

devendo as custas, nesse caso, ser suportadas pela parte que deu 

causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade. 

(...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da 

publicação no DJE 20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da 
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penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205482 Nr: 19134-40.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA NILCEIA FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 19134-40.2015 (Cód.205482)

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205834 Nr: 19459-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA FURTADO DA FONSECA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19459-15.2015 (Cód. 205834)

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido à fl. retro, razão pela qual, concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias a parte executada para apresentação dos referidos 

documentos comprobatórios do acordo formulado entre os litigantes, uma 

vez que a dilação requerida não ensejará prejuízo às partes.

Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151749 Nr: 344-76.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO, RULLYAN PETERSON 

SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:6773/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 Cumprimento de Sentença – Cód. 151749

VISTOS, ETC.

Inicialmente, chamo o feito a ordem, e, revogo cumprimento de sentença 

de fl.40, tendo em vista que outrora decisão é divergente com pedido do 

exequente.

No mais, considerando a concordância com o cálculo apresentado, 

HOMOLOGO a planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento 

de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no 

artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 283848 Nr: 12178-03.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO DE MELO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 12178-03.2018 - cód. 283848

Vistos.

1. Primeiramente determino a substituição da inicial, a qual passará a ser o 

objeto da ação as de fls. 36/50. No mais recebo a mesma, de acordo com 

os requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2. Defiro a Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50.

3. Diante do fato de que no presente caso não se admite auto composição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

4. CITEM-SE os Requeridos para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 21 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 291653 Nr: 18365-27.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DINNEBIER BEZERRA DE JESUS, JOSE 

HENRIQUE DINNEBIER BEZERRA DE JESUS, MILENA BEZERRA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 18365-27.2018 - cód. 291653

Vistos.

1. Primeiramente revogo a decisão de fl.150, tendo em vista que esse juízo 

é competente nesse caso.

2. Após, recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

3. Indefiro a Gratuidade da Justiça. O executado trouxe pedido pela 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Prescreve o art 4° da 

lei 1.060/50, que com a simples afirmação da parte, de que não possui 

condições de arcar com as custas do processo, serão concedidos os 

benefícios da assistência judiciária.

Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o 

pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada.

A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a 
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Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, de forma que 

deve ser demonstrada a situação de miserabilidade daquele que a requer.

Assim determino que seja a parte intimada a comprovar suas alegações 

no prazo de 10 dias.

4. Diante do fato de que no presente caso não se admite auto composição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

5. CITEM-SE os Requeridos para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 21 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206735 Nr: 20318-31.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DE PAULA ZANELATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20318-31.2015 (Cód. 206735)

VISTOS, ETC.

Preliminarmente, revogo decisão retro, tendo em vista que a mesma não 

pertence a este feito, na qual foi anexada equivocadamente.

Entrementes, determino a intimação do exequente para apresentar 

contrarrazões recursais no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 139024 Nr: 9467-69.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS CAMPOS GERMINARI DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20318-31.2015 (Cód. 206735)

VISTOS, ETC.

Preliminarmente, revogo decisão retro, tendo em vista que a mesma não 

pertence a este feito, na qual foi anexada equivocadamente.

Entrementes, determino a intimação do exequente para apresentar 

contrarrazões recursais no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165000 Nr: 3350-57.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES ANTONINHO DEMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 VISTOS, ETC.

Inicialmente, INDEFIRO o pleito de fls. 23/26, tendo em vista que, embora o 

executado faça jus ao benefício, o mesmo não comprovou que realizou o 

pedido administrativamente junto ao exequente, informando que era 

beneficiário da isenção no período de 2009/2012.

Assim, levando em consideração que o executado somente agora 

levantou essa informação, é inviável a retroatividade dos tributos de forma 

isenta.

Por consequência disto, mesmo que o CTN preveja a possibilidade da 

aplicação da lei ao pretérito, o mesmo não se enquadra no quesito de 

isenção de taxa, uma vez que é vedada pela Constituição Federal, em seu 

artigo 150, III, a, a irretroatividade tributária.

 Ao mesmo passo, é o que dispõe o Código Tributário Municipal da 

Comarca, quando afirma que tal benefício só é concedido se o idoso não 

obtiver nenhum débito junto ao fisco, vejamos:

“Art. 23 É isento do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - 

IPTU, sob a condição de que cumpra as exigências da legislação do 

Município, o prédio ou terreno:

[...]

III - Os imóveis pertencentes aos inválidos, idosos, carentes e 

aposentados desde que correspondente ao imóvel de propriedade do 

requerente ou usufrutuário constituído por documento hábil, que nele 

resida ou ainda, havendo no mesmo lote, qualquer outro tipo de edificação, 

que comprovadamente este não haja finalidade lucrativa, ou se estiver, a 

constituição de renda familiar agregada a renda do imóvel não poderá ser 

superior a 05 (cinco) UPMs (Unidade Padrão Municipal) mensais;

 [...]

§ 3º A isenção só será concedida se o Requerente não possuir débitos de 

qualquer natureza junto ao Fisco, excetuando-se os casos de 

parcelamento devidamente em dia com o pagamento.”

 O mesmo se coincide com os seguintes entendimentos jurisprudenciais 

realizados no Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE CAMPO 

BOM. ISENÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. No município de Campo Bom a 

isenção de IPTU está condicionada ao preenchimento dos requisitos 

contidos no art. 109 do Código Tributário Municipal, que prevê a 

necessidade de pedido administrativo. Não tendo sido ele realizado, 

descabe a concessão da benesse retroativamente, inclusive pela 

ausência de demonstração da condição econômica da executada à época 

dos fatos geradores. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO DESPROVIDA.

 (Apelação Cível Nº 70061773164, Vigésima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 

12/11/2014). (TJ-RS - AC: 70061773164 RS, Relator: Almir Porto da Rocha 

Filho, Data de Julgamento: 12/11/2014, Vigésima Primeira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA RETROATIVA. IPTU. ISENÇÃO. 

IRRETROATIVIDADE DA LEI. ART. 150, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO MARCO INICIAL NA LEGISLAÇÃO 

MUNICIPAL. O art. 150, III, a , da Constituição Federal rechaça, de maneira 

expressa, a irretroatividade tributária, em prol da vigência prospectiva da 

lei fiscal e da segurança das relações jurídicas. O 106, II, do CTN 

refere-se às infrações e penalidades e não ao tributo em si. O não 

pagamento do tributo não avoca a aplicação retroativa do art. 106 do CTN, 

caso sobrevenha uma norma de isenção de exação tributária. O legislador 

permitiu a retroatividade da lex mitior (lei mais branda) exclusivamente para 

as infrações. Ocorre, porém, que o presente caso não se trata de 

infração, mas de norma tributária de isenção. No caso, o pedido 

administrativo foi protocolado apenas no ano de 2015, de modo que é 

inviável a retroatividade pleiteada quando a isenção prevista pelo diploma 

legal tributário municipal prevê, expressamente, que sua fruição dar-se-á 

a partir do pedido do contribuinte. Inteligência dos art. 70, XVII c/c o art. 72, 

I, a , da Lei Complementar Municipal nº 07/73. Precedentes. NEGADO 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

 (Agravo... de Instrumento Nº 70078232428, Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado 

em 31/10/2018).

Destarte, considerando que não incumbe ao executado o benefício de 

isenção no período pleiteado, cumpra-se despacho de fls. 9.

Após, cumprida a determinação supra, intime-se o executado para que se 

manifeste em prosseguimento, requerendo o que entender de direito.

 Às providências.
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Tangará da Serra/MT, 22 de Novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 101732 Nr: 642-44.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIR TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 SENTENÇA.

VISTOS ETC.

Trata-se cumprimento de sentença movida por Enir Teodoro da Silva em 

desfavor do Município de Tangará da Serra, ambos qualificados nos 

autos.

Fora homologada planilha de cálculos dos honorários devidos à fl. 219 

sendo informado à fl. 268 o pagamento do RPV pertinente, dando quitação 

integral ao débito.

Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

Dispõe o artigo 924 do Código Processual Civil em seu inciso I, que se 

extingue a execução quando a obrigação for satisfeita. Denota-se que 

houve o pagamento de valor integral pela parte executada.

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo 

com fulcro no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos em favor do 

exequente, em conta a ser indicada por ele, caso não consta nos autos.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 22 de Novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 102645 Nr: 1523-21.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista o cálculo com a devida correção monetária apresentada 

pela parte exequente, às fls. retro, intime-se a parte executada para que 

se manifeste o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de Novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104130 Nr: 2944-46.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista o cálculo com a devida correção monetária apresentada 

pela parte exequente, às fls. retro, intime-se a parte executada para que 

se manifeste o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de Novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 108018 Nr: 6695-41.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CARDOSO ADRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista o cálculo com a devida correção monetária apresentada 

pela parte exequente, às fls. retro, intime-se a parte executada para que 

se manifeste o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de Novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 124267 Nr: 3282-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista o cálculo com a devida correção monetária apresentada 

pela parte exequente, às fls. retro, intime-se a parte executada para que 

se manifeste o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de Novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 108790 Nr: 7459-27.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO LUIZ PELEGRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 SENTENÇA.

VISTOS ETC.

Trata-se cumprimento de sentença movida por Rinaldo Luiz Pelegrini em 

desfavor do Município de Tangará da Serra, ambos qualificados nos 

autos.

Fora homologada planilha de cálculos dos honorários devidos à fl. 207 

sendo informado à fl. 249 o pagamento do RPV pertinente, dando quitação 

integral ao débito.

Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.
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Dispõe o artigo 924 do Código Processual Civil em seu inciso I, que se 

extingue a execução quando a obrigação for satisfeita. Denota-se que 

houve o pagamento de valor integral pela parte executada.

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo 

com fulcro no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos em favor do 

exequente, em conta a ser indicada por ele, caso não consta nos autos.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 22 de Novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 106406 Nr: 5136-49.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PAULINA DE SOUZA CAMACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 SENTENÇA.

VISTOS ETC.

Trata-se cumprimento de sentença movida por Maria Paulina de Souza 

Camacho em desfavor do Município de Tangará da Serra, ambos 

qualificados nos autos.

Fora homologada planilha de cálculos dos honorários devidos à fl. 220 

sendo informado à fl. 242 o pagamento do débito pertinente, dando 

quitação integral ao débito.

Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

Dispõe o artigo 924 do Código Processual Civil em seu inciso I, que se 

extingue a execução quando a obrigação for satisfeita. Denota-se que 

houve o pagamento de valor integral pela parte executada.

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo 

com fulcro no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos em favor do 

exequente, em conta a ser indicada por ele, caso não consta nos autos.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 22 de Novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167798 Nr: 8088-88.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE CAMPOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, LUIZ MIGUEL DA COSTA PAIM - OAB:OAB/MT 18.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8088-88.2014 (Cód.167798)

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 285883 Nr: 13747-39.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI MARIA TIRELLI FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 13747-39.2018- cód. 285883

Vistos.

1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2. As custas processuais foram parceladas em 06 (seis) vezes por esse 

juízo, r.decisão.

3. Diante do fato de que no presente caso não se admite auto composição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

4. CITEM-SE os Requeridos para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 22 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294313 Nr: 20424-85.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DE PAULO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 20424-85.2018- cód. 294313

Vistos.

1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2. Defiro a Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50.

3. Diante do fato de que no presente caso não se admite auto composição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

4. CITEM-SE os Requeridos para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 22 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104354 Nr: 3168-81.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMERSON FRANKS FERREIRA BELIZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124778 Nr: 3772-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DTOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO DE JESUS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 30(trinta) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls. 147.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119822 Nr: 9726-35.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

700,58 (setecentos reais e cinquenta e oito centavos). Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois 

reais) para recolhimento da guia de custas, e R$ 328,58 (trezentos e vinte 

e oito reais e cinquenta e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280930 Nr: 9732-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerente para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas ao contador não oficializado no 

valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283490 Nr: 11874-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABG TRANSPORTES RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerente para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas ao contador não oficializado no 

valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275175 Nr: 5118-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON WAGNER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

372,00 (trezentos e setenta e dois reais). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191412 Nr: 7812-23.2015.811.0055
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SPEROTTO - OAB:60.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

4.616,11 (quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e onze centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262397 Nr: 26513-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONA COZA ADMINISTRADORA DE BENS, 

AMERICA INDUSTRIA, COMERCIO E REFLORESTAMENTO EIRELI, MARIO 

CARNIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faccin - OAB:49.698 

OAB/RS, LEANDRA MAGRO - OAB:OAB/RO 2571

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

7.5.2, impulsiono os autos, no sentido de intimar o Advogado da parte 

autora para fornecer o RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL (resumo), com a 

finalidade de confeccionar o Edital, DEVENDO O RESUMO SER 

ENCAMINHADO AO EMAIL DA QUINTA VARA ts.5civel@tjmt.jus.br no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19040 Nr: 1817-83.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE AVILA, JONAS COELHO DA SILVA, PAULO ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA, VANESSA PELEGRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO WILLE, ANTONIO CESAR MARTINS 

DE BARROS, MARILZA RESENDE DE MARROS, JOSÉ MARTINS DE 

BARROS NETO, MARIA EUGENIA FIGUEIREDO BARROS, ESPÓLIO DE 

JURANDI WILLE, BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S/A, NILVO FOLLE, 

BANCO DE INVESTIMENTOS BCN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, Paulo Rogerio deOliveira - OAB:7074 / MT, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, Vanessa Pelegrini - 

OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:11378, EDVANDRO 

AUGUSTO BIER - OAB:21852-PR, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - 

OAB:11127, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO 

DA SILVA - OAB:5706/MT, Mauro Alexandre Moleiro Pires - 

OAB:7443 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, SILVESTRE DIAS DOS 

SANTOS - OAB:PR 16.722

 Intimação do autor: oportunize-se nova manifestação do 

exequente.Permanecendo em silêncio, proceda-se o arquivamento do feito 

(CPC, art. 921, § 2º), ocasião na qual começará a correr o prazo da 

prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4º).Os autos poderão ser 

desarquivados para prosseguimento se a qualquer tempo forem 

encontrados bens penhoráveis (CPC, art. 921, §3º).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106167 Nr: 4921-73.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE MAURICIO MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC TANGARÁ NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SERGIO DE ANDRADE 

TECHI - OAB:11336, GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA MATIAS - 

OAB:12076, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, OPSON 

LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI 

DEON - OAB:8447-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

686,08 (seiscentos e oitenta e seis reais e oito centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais) para recolhimento da guia de custas, e R$ 314,08 (trezentos e 

quatorze reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106168 Nr: 4920-88.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC TANGARÁ NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SERGIO DE ANDRADE 

TECHI - OAB:11336, GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA MATIAS - 

OAB:12076, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, OPSON 

LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI 
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DEON - OAB:8447-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

686,08 (seiscentos e oitenta e seis reais e oito centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais) para recolhimento da guia de custas, e R$ 314,08 (trezentos e 

quatorze reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106191 Nr: 4932-05.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE DEBORTOLI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC TANGARÁ NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SERGIO DE ANDRADE 

TECHI - OAB:11336, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT, RUY 

FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

686,08 (seiscentos e oitenta e seis reais e oito centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais) para recolhimento da guia de custas, e R$ 314,08 (trezentos e 

quatorze reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291525 Nr: 18255-28.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR DELLALIBERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, KAREN CRISTINA RUIVO GUEDES - OAB:OAB/SP 

199.660

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos as fls. 56-74, e manifestar quanto a 

devolução do AR quanto a citação da parte requeria motomagazine o qual 

foi devolvido como recusado fls. 51, o prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154423 Nr: 3058-09.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR RODRIGUES LEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

572,00 (quinhentos e setenta e dois reais). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais) para 

recolhimento da guia de custas, e R$ 300,00 (trezentos reais), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 

110,19(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273153 Nr: 3541-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ENZO VINHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETI, PAULO 

CESAR FAVARO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA - 

OAB:3839/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 [...] Incialmente, considerando se tratar o peticionante Felix Umberto 
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Simoneti pessoa estranha aos autos, defiro o pedido de 

desentranhamento da petição e documentos de fls. 95/99, entregando-a a 

seu subscritor, mantendo-se cópia em pasta própria.Por outro lado, 

indeferido o pedido de aplicação da multa preconizada no parágrafo único 

do artigo 774 do Código de Processo Civil, pleiteada pelo exequente às fls. 

102/106, porquanto não é possível vislumbrar na conduta dos executados 

oposição maliciosa em desfavor da execução capaz de caracterizar ato 

atentatório à dignidade da Justiça. Alias, os executados se mantiveram 

inertes, quando da intimação para pagamento.Assim, uma vez que o artigo 

835 do Código de Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de 

dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios 

eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, 

DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD postulado pelo exequente às 

fls. 102/106 em desfavor dos executados, no valor da última atualização 

(fl. 107).Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado 

deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, 

incisos I e II).Ressalta-se que os valores bloqueados deverão ser 

vinculados aos presentes autos, com posterior intimação do exequente 

para se manifestar sobre referido depósito e, caso pretenda o 

levantamento, deverá apresentar caução idônea correspondente ao valor 

levantado .Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.Por 

conseguinte, intime-se o exequente para promover o prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis 

ou diligências a serem realizadas pelo Juízo.Quedando-se inerte, [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119149 Nr: 9091-54.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pela exequente em desfavor da executada, no valor da última 

atualização nos autos (fl. 180).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Por conseguinte, intime-se a exequente para promover o prosseguimento 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 120853 Nr: 73-72.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando-se o decurso do prazo desde a última realização de 

diligência junto ao sistema Bacenjud e uma vez que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e 

artigo 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para 

o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido 

de penhora via BACENJUD postulado pela exequente em desfavor da 

executada, no valor da última atualização nos autos (fl. 179).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Por conseguinte, intime-se a exequente para promover o prosseguimento 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255921 Nr: 21364-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENILSE BARBOSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos em correição,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Lenilse Barbosa de 

Almeida em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe, objetivando o recebimento do valor de R$ 

3.000,00.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/66 e 69/77.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 78).

Apesar de devidamente citada (fl. 83), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 85).

Instada (fl. 87), a requerente pugnou pela decretação de revelia da 

empresa requerida (fls. 88/89).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.
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 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investigo pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256497 Nr: 21849-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documeto 

ajuizado por Denilson de Souza em desfavor de Ympactus Comercial 

Ltda., ambos qualificados no encarte processual em epígrafe, objetivando 

o recebimento do valor de R$2.850,00.

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido de exibição de documento e os 

benefícios da assistência judiciária gratuita (fl. 43).

Apesar de devidamente citada (fl. 46), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 48).

Desse modo, considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a 

apuração do real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de 

cooperação, oficie-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal, 

intimando-se o requerente pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, 

do Código de Processo Civil.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257565 Nr: 22845-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE INACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos em correição,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Marlene Inácio da Silva 

em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe, objetivando o recebimento do valor de R$ 

8.850,00.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/30, 58/65 e 69.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 70).

Apesar de devidamente citada (fl. 76), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 78).

Instada (fl. 80), a requerente pugnou pela decretação de revelia da 

empresa requerida ou reiteração de ofício ao Juízo da 2ª Vara do Acre/AC 

(fl. 81).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investigo pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 65243 Nr: 6709-59.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, NOVA 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Nova Distribuidora de 

Bebidas Ltda. em desfavor de Banco Safra S/A, objetivando o 

recebimento dos valores arbitrados na sentença de fls. 416/426, 

confirmados pelo acórdão de fls. 533/547.

Praticados vários atos processuais, procedeu-se o levantamento de 

alvarás em favor do exequente (fl. 560) e do executado (fl. 666).

Os autos vieram-me conclusos, consoante determinação de fl. 635.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Eventuais custas finais pelo executado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272508 Nr: 3050-56.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ABELHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição.

Inicialmente, concedo a parte requerida os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Relativamente à Reconvenção, promova-se a anotação e retificação 

necessária na autuação, certificando-se.

Em seguida, oportunize-se o exercício do contraditório à parte 

requerida/reconvinte para se manifestar quanto à contestação à 

reconvenção apresentada à fl. 158/179, no prazo legal.

Ainda, com fulcro no princípio da cooperação, intimem-se as partes para 
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que especifiquem e justifiquem as provas que pretendem produzir e 

indiquem os pontos controvertidos da demanda, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249584 Nr: 16323-39.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senhorinha Bouret De Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT

 Vistos em correição.

Considerando que a última parcela do acordo homologado tem previsão 

para vencimento em 15/05/2021, renove-se a suspensão do feito até a 

presente data.

No mais, aguarde-se o termo fixado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270968 Nr: 1952-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CATARINA BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Reitere-se a intimação do exequente para recolher as custas da diligencia 

do oficial de justiça para o cumprimento do mandado de citação e penhora, 

nos termos da certidão de fl. 45, fixando o prazo de 15 dias para o 

cumprimento do ato.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente pessoalmente, para atendimento 

da ordem, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito, nos termos 

do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil.

Efetuado o recolhimento das diligências, distribua-se o mandado já 

expedido independentemente de nova conclusão.

Decorrido o prazo, sem manifestação, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278384 Nr: 7705-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ORIVALDO CLAUDIO MACHADO, JESSE 

MARCELO CLAUDIO MACHADO, JOSE ORIVALDO CLAUDIO MACHADO, 

JOICE CLAUDIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando a da prestação de contas apresentada pelos requerentes (fls. 

125/130), comprovando a venda de 460 reses pelo valor total de R$ 

431.200 e o devido pagamento da guia de ITCD no valor de R$ 439.773,70, 

reputo boas as contas dos requerentes.

Assim, o feito atingiu seu objetivo.

Considerando a certificação do transito em julgado (fl. 131), arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1514 Nr: 266-15.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LIMA ANDRADE, IRENE MACHADO DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono do exequente comprovou estar de licença 

médica em razão da realização de procedimento cirúrgico de urgência, 

conforme atestado médico nos autos (fl. 208/v), considero tempestiva a 

manifestação de fls. 207/208.

Outrossim, tendo em vista a informação de que a ação código 876169, 

proveniente do Juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá/MT, foi julgada 

improcedente (fl. 201), insubsistente a penhora do rosto daquele feito 

devendo ser levantada eventuais anotações ainda ativas.

Defiro ainda o pedido de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, § 

1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional 

ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215624 Nr: 6533-65.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECAPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o requerente pessoalmente quanto o retorno da carta de citação 

sem o devido cumprimento, bem como para apresentar novo endereço 

para expedição do ato ou requerer outras diligências que entender 

cabível, fixando o prazo de 5 dias para resposta, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258469 Nr: 23641-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ REIS FRANÇA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documento 

ajuizado por Luiz Reis França Filho em desfavor de Ympactus Comercial 

Ltda., ambos qualificados no encarte processual em epígrafe, objetivando 

o recebimento do valor de R$2.890,00.

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido de exibição de documento e os 

benefícios da assistência judiciária gratuita (fl. 82).

Apesar de devidamente citada (fl. 88), a empresa requerida se quedou 
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inerte (fl. 89).

Desse modo, considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a 

apuração do real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de 

cooperação, oficie-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 269819 Nr: 854-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI ICKERT GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos em correição,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Lori Ickert Gomes em 

desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe, objetivando o recebimento do valor de R$ 

7.159,87

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/47 e 52/57.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 58).

Apesar de devidamente citada (fl. 62), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 43).

Instada (fl. 67), a requerente pugnou pela decretação de revelia da 

empresa requerida (fl. 68).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investigo pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262555 Nr: 26612-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANTANA DE GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos em correição,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Alex Santana de Gusmão 

em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe, objetivando o recebimento do valor de R$ 

3.656,54.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/39 e 43.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 44).

Apesar de devidamente citada (fl. 49), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 51).

Instada (fl. 53), a requerente pugnou pela decretação de revelia da 

empresa requerida (fl. 54).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investigo pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222160 Nr: 11824-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE LIRA RAMOS, MARIA 

FRANCISCA FERRO RAMOS, GILNEI LUIS RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC 

RIZZARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de execução por quantia incerta ajuizada por Arca Fomento 

Agrícola S/A em desfavor de Aparecido de Lira Ramos, Maria Francisca 

Ferro Ramos, Gilnei Luis Rizzardi e Milena Krainovic Rizzardi, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Inicialmente, afasto a tese de ilegitimidade ativa da requerente Arca 

Fomento Agrícola S/A, considerando o cancelamento do endosso a 

Fertilex Agro Fertilizantes e Produtos Agropecuários Ltda., ante a quitação 

do contrato firmado entre mencionadas as partes (fls. 182/183).

Outrossim, intime-se o exequente para promover o prosseguimento do 

feito, no prazo legal, com a retirada e distribuição da Carta Precatória de fl. 

99, visando promover a citação dos executados Gilnei Luis Rizzardi e 

Milena Krainovic Rizzardi da presente ação de execução por quantia 

incerta.

Decorrido o prazo para resposta dos executados, certifique-se e 

encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255431 Nr: 20991-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documento 
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ajuizado por Rafael Rodrigues Helfenstein em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte processual em epígrafe, 

objetivando o recebimento do valor de R$4.700,00

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido de exibição de documento e os 

benefícios da assistência judiciária gratuita (fl. 65).

Apesar de devidamente citada (fl. 68), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 71).

Desse modo, considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a 

apuração do real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de 

cooperação, oficie-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255443 Nr: 21011-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSI MEIRE DE LIMA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHES - OAB:12529/ES

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documento 

ajuizado por Rosi Meire de Lima França em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte processual em epígrafe, 

objetivando o recebimento do valor de R$2.890,00.

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido de exibição de documento (fl. 53).

Apesar de devidamente citada (fl. 58), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 59).

Desse modo, considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a 

apuração do real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de 

cooperação, oficie-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257655 Nr: 22918-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documeto 

ajuizado por Maria de Fátima Gomes dos Santos em desfavor de 

Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe, objetivando o recebimento do valor de R$2.890,00.

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido de exibição de documento e os 

benefícios da assistência judiciária gratuita (fl. 92).

Apesar de devidamente citada (fl. 96), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 97).

Desse modo, considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a 

apuração do real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de 

cooperação, ofícia-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal, 

intimando-se o requerente pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, 

do Código de Processo Civil.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249361 Nr: 16106-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE RICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando o requerimento de fl. 44, concedo ao requerente o prazo de 

60 (sessenta) dias para informou nos autos o endereço atualizado da 

parte requerida.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144503 Nr: 4116-81.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, VANDER 

JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Vistos em correição,

Inicialmente, proceda-se a vinculação dos valores depositados aos autos 

à fl. 399.

Outrossim, proceda-se o levantamento de alvará em favor da instituição 

financeira, referente a 10% da dívida, para fins de enquadramento no 

FRA.

Por outro lado, verifica-se que a requerida não cumpriu as determinações 

contidas na decisão de fl. 396.

Desse modo, reitere-se intimação do Banco do Brasil S/A para que 

apresente minuta do contrato para alongamento do débito do requerente, 

equivalente ao FRA; e deposite em Juízo o valor do débito atualizado, com 

dedução da taxa de adesão de 20%, nos termos da decisão de fl. 396, 

proferida em audiência de conciliação.

No mais, cumpra-se a integralidade das determinações de fl. 396.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258144 Nr: 23347-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MOISES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKEMI TANAKA ORITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação monitória ajuizada por Jose Moises da Cunha em face 

de Akemi Tanaka Orita, visando o pagamento de soma em dinheiro 

correspondente ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), contraído via 

instrumento particular sem eficácia executiva.

Deferiu-se a expedição de mandado de pagamento (fl. 19), sendo a 

requerida devidamente citada (fl. 32, certidão fls.33).
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Não havendo embargos e nem pagamento, converto a decisão inicial 

mandamental em título executivo judicial. Igualmente, converto o mandado 

inicial em mandado executivo, conforme §2º do artigo 701 do Código de 

Processo Civil.

Procedam-se às retificações necessárias.

Assim, intime-se a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor da dívida, acrescidos dos honorários advocatícios, que desde já fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob pena de aplicação 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem 

prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação de tantos 

bens quantos forem necessários para a satisfação da obrigação.

Intimem-se. Cumpra-se.

As providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285976 Nr: 13876-44.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA CHRISTINE DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR

 Vistos em correição.

A requerida denunciou à lide Cardif do Brasil e Previdência S/A, com 

manifestação favorável da autora às fls. 301/305.

Demonstrado, ao menos, em juízo de cognição sumária, a existência de 

contrato de seguro (Apólice nº 1040577170), defiro a denunciação da lide 

para a seguradora.

Cite-se a seguradora litisdenunciada, para apresentação de defesa, no 

prazo legal, observando-se os dados apresentados pelo requerido à fl. 

260.

 Intimem-se, cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 101249 Nr: 192-04.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WALKYRIA WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ROBERTO VIEIRA 

SOARES - OAB:4452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, EGBERTO HERNAN - OAB:137331/RJ, 

FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - 

OAB:21442-A/MT

 [...]Ante o exposto, DECLARO líquida a sentença proferida aos autos às 

fls. 143/146, com a condenação da requerente no valor de R$3.193,71 

(três mil cento e noventa e três reais e setenta e um centavos), tendo em 

vista que este é o quantum devido à parte a parte requerida no que se 

refere ao contrato de financiamento n.º 0155938400, celebrado em 

21/06/2005.Publique-se, intime-se e se cumpra.Preclusas as vias 

impugnativas e na ausência de requerimentos, arquive-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264625 Nr: 28147-92.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SL CONSTRUTORA LTDA EPP, SERGIO HENRIQUE 

LOURENÇO, LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO, DIRCEU LOURENÇO, 

MARIA CREUSA VICARI LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECRISA REVESTIMENTO CERAMICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, recebo os embargos pelos embargantes Sergio 

Henrique Lourenço, Lana Cardoso Ribeiro Lourenço, Maria Creusa Vicari 

Lourenço e Dirceu Lourenço, sem efeito suspensivo.Determino a intimação 

do embargado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal como 

preceituam os artigos 920, inciso I e 431 do Código de Processo 

Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a 

manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Consigna-se que quando do requerimento de produção de 

provas às partes deverão especificar e justificar as provas que 

pretendem produzir, bem como indicar os pontos controvertidos da 

demanda a serem fixadas pelo juízo.Remetam-se os autos ao Cartório 

Distribuidor, com a finalidade de retirar a autuação e distribuição do 

presente feito, com a exclusão de SL Construtora Ltda. EPP do polo 

ativo.Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 251095 Nr: 17610-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL CONSTRUTORA LTDA EPP, SERGIO 

HENRIQUE LOURENÇO, LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO, DIRCEU 

LOURENÇO, MARIA CREUSA VICARI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO KESTERING 

MEDEIROS - OAB:12.526-B, GUSTAVO NASPOLINI DA SILVA - 

OAB:23.345/SC, LARISSA MARGARETH GONCHO - OAB:31.760, 

LUCIANA AVENDA DE OLIVEIRA - OAB:29.421-B, MARCIA APARECIDA 

DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:17845/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 Vistos em correição,

Intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis ou 

requerimento de diligências para garantir a execução.

Outrossim, em igual prazo, deverá o exequente manifestar sobre os bens 

localizados pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 48/53.

 Quedando-se o exequente inerte, suspenda-se o feito, nos termos § 1º 

do artigo 921 do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249595 Nr: 16331-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA GONCALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, Hugnei Santos Moraes - OAB:18732-E

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

S/A em face de Ana Paula Gonçalves da Silva, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Devidamente citada (fl. 39) à parte requerida purgou a mora (fls. 33/34), 

sendo expedidos os Alvarás eletrônicos n° 386346-8/2018 e 

386068-P/2018 (fls. 66/68).

Apesar de instados (fls. 70/73), as partes permaneceram inertes.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.
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Diante do pagamento do débito após a propositura da ação, em 

conformidade com § 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, com 

redação dada pela Lei nº 10.931/04, tem-se que a empresa requerida 

reconheceu a procedência do pedido e, por consequência purgou a mora.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento de mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto 

dos autos nas mãos da requerida, livre de qualquer ônus.

Em atenção ao princípio da causalidade, condenado a requerida ao 

pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios 

em favor do advogado da parte autora, cuja exigibilidade se encontra 

suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida à fl. 47.

Preclusas as vias impugnativas e inexistindo outros pedidos das partes, 

determino o arquivamento dos autos com as anotações e cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246307 Nr: 13842-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HANNA KÁGIZA POMAR 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19103, SILVONEY BATISTA ANZOLIN - 

OAB:OAB/MT 8122

 Vistos,

Considerando-se o exiguo prazo de suspensão pugnado pelo exequente.,

Intimem-se as partes para que informem até a data de 5/12/2018 sibre a 

celberação do acordo aventado.

Permanecendo silentes, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290439 Nr: 17393-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ELIAS SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 [...]Para tanto, nomeio a Real Brasil Consultoria para a realização de 

perícia nos autos, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso.Intime-se a parte embargante para 

que colacione aos autos via original do documento a ser periciado, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se o perito para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando as partes cientes de que 

os contatos profissionais, o currículo e a documentação do perito se 

encontram em prontuário disponível para consulta em cartório. Havendo 

escusa, retornem os autos conclusos para nova nomeação de perito.Em 

caso de concordância, intimem-se as partes para que no prazo comum de 

cinco dias, querendo, manifestem-se sobre a proposta de honorários. Se 

ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se o 

perito para que se manifeste a respeito em cinco dias, tornando os autos 

conclusos a seguir para arbitramento.Em caso de concordância do valor 

proposto, intime-se a parte embargada para proceder o recolhimento dos 

honorários, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se reputar 

prejudicada a perícia. Recolhido os honorários, intime-se o perito nomeado 

para designação de data para a realização da perícia, a qual deverá ser 

realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação. As 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão indicar assistentes 

técnicos (devendo informar telefone e e-mail para contato do respectivo 

assistente) e formular quesitos. A parte que formular quesito cuja 

resposta implique trabalho excessivamente oneroso deverá se 

responsabilizar pelo pagamento dos honorários correspondentes ao 

quesito, sob a pena de indeferimento.Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para que no prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o 

resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a 

apresentação de seus pareceres técnicos e se manifestarem acerca da 

necessidade de outras provas.Remetam-se as informações ao I. 

Relator.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145894 Nr: 5603-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA VALERIO DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito acera do 

alvará de folhas 165 já liberado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240219 Nr: 8081-91.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON DOS SANTOS DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, 

ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134 OAB/ES

 [...]Por outro lado, recebo o pedido de cumprimento de sentença movido 

por Edison dos Santos de Sá em face de Itaú Seguros S/A objetivando o 

recebimento de parcialidade dos valores fixados na sentença de fls. 71/75 

a título de indenização por dano moral e honorários sucumbenciais.Na 

forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

104/106).Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.Sendo pago o valor pelo 

executado, nos moldes pleiteados e sem contraposições, expeça-se 

desde já o alvará em favor do exequente, atentando-se à Secretaria para 

os poderes outorgados na procuração.Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento), oportunidade em que a parte exequente deverá ser 

intimada para atualizar o valor da dívida, com a inclusão de multa, se ainda 

não incluída no cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se os 

autos conclusos para análise do pedido de fl. 106.Outrossim, na 

inexistência de recurso pendente o transcorrido o prazo do artigo 523, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, do CPC.Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com 

finalidade de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa 

a tramitar como cumprimento de sentença, observando-se que o pedido se 

limita ao requerido Itaú Seguros S/A.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193961 Nr: 10079-65.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES TEREZINHA RUZANSKI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 260 de 732



 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Lourdes 

Terezinha Ruzanski em face de Célio Rodrigues de Souza, objetivando o 

recebimento de valores fixados na sentença de fls. 85, a qual homologou 

o acordo entabulado entre as partes.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado a atualizado do crédito (fls. 105).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor da exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimidada para atualizar o valor da dívida, 

com a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência, de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetem-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 133265 Nr: 3200-81.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO APARECIDO PARANHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Vistos em correição,

Compulsando aos autos, verifica-se que as custas e despesas 

processuais foram divididas entre as partes, consoante a sentença de fls. 

134/142.

Desse modo, inviável a homologação do acordo como pretendido pelas 

partes, visto que as custas e despesas processuais são devidas em 

favor do Estado e não as partes.

Assim, intimem-se as partes para que manifestem sobre a homologação 

dos demais termos do acordo, mantendo-se os termos da sentença em 

que pese à atribuição das custas e despesas processuais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 244447 Nr: 12330-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMBOI COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

VETERINÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867, LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - 

OAB:OAB/SP 211.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação monitória ajuizada por FMC Química do Brasil LTDA. em 

face de Comboi Comércio de Medicamentos Veterinários Ltda., visando 

pagamento de soma em dinheiro correspondente as duplicatas mercantis 

nº 97165379-001, 97165384-001 e 97165385-001, no valor total de R$ 

20.408,00.

Deferiu-se a expedição de mandado de pagamento (fl. 23), o qual 

permaneceu inerte (fl. 68), apesar de devidamente citado (fl. 67).

Instado a se manifestar o requerente pugnou pela conversão da ação (fl. 

71).

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Não havendo embargos, nem pagamento, CONVERTO a decisão inicial 

mandamental em título executivo judicial. Igualmente, converto o mandado 

inicial em mandado executivo, conforme §2º do artigo 701 do Código de 

Processo Civil.

Procedam-se as retificações necessárias.

Intime-se o exequente para que apresente demonstrativo atualizado do 

débito para prosseguimento do feito.

Posteriormente, intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor da dívida acrescidos dos honorários advocatícios, que 

desde já, fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa sob pena 

de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários, à expropriação 

de tantos bens, quantos forem necessários, para a satisfação da 

obrigação.

Decorrido o prazo para o pagamento voluntário da dívida, retornem os 

autos conclusos, para análise do pedido de folha 71.

Intima-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 214165 Nr: 5371-35.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Compulsando aos autos, verifica-se que houve o pagamento voluntário da 

condenação pela parte requerida, conforme comprovante de depósito de 

fl. 99.

Por conseguinte, reputo prejudicado o pedido de cumprimento de sentença 

proposto pelo autor à fl. 100.

Desse modo, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Na ausência de impugnação quanto ao valor depositado, defiro desde já o 

levantamento de alvará em favor da autora, observando-se a Secretaria 

aos dados fornecidos pelo exequente e aos poderes da procuração.

Após, inexistindo outros pedidos das partes, determino o arquivamento 

dos autos com as anotações e cautelas legais.

Do contrário, retornem conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se. Intima-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8277 Nr: 801-02.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, JOSÉ 

PEREIRA PARENTE, ALICE FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4.816 
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OAB/MT

 Vistos em correição,

Processo em ordem.

Analisando detidamente aos autos, verifica-se que se encontra suspenso 

os atos expropriatórios em face do imóvel sob a matrícula n.º 14.299 do 

CRI Tangará da Serra/MT, conforme decisão proferida no embargos de 

terceiro n.º 28685-73.2018.811.0055.

Desse modo, intimem-se os exequentes para indicar demais bens para 

penhora ou diligências a serem realizadas pelo Juízo para garantir a 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inerte, aguarde-se o julgamento dos embargos de terceiro n.º 

28685-73.2018.811.0055, apenso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 129253 Nr: 8107-36.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE BATISTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE 

TOCANTINS - MARCIA IZABEL BARBOSA SOARES, WANUZA 

WANDERLEY DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BUCAR 

VASCONCELOS - OAB:2438/TO, CASSEMIRO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:SP-197.627, DIOLINA MARIA DA SILVA PARFIENIUK - OAB:OAB 

-TO 2.681, everton kleber teixeira nunes - OAB:, KEILA MUNIZ 

BARROS - OAB:OAB-TO 909, SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - 

OAB:18445/PR

 [...]CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LICITAÇÃO E CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDERGS. 

CONVÊNIO. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO À 

AUTARQUIA. ART. 21, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. FUNDAÇÃO 

DE CARÁTER EMINENTEMENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE 

FAZENDA PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO TJRS. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 70068069426, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 26/01/2016).(TJ-RS - CC: 70068069426 

RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 26/01/2016, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/01/2016)CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA DE EXECUÇÃO DE TÍTUTO EXECUTIVO FORMADO POR DECISÃO 

DO TCE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE NA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.. 1 - Não existindo Vara com 

competência específica para processar e julgar ações civis públicas de 

execução de multa por ato de improbidade administrativa, leva-se em 

conta o interesse público envolvido a fim de determinar a competência, 

posto que o possível uso irregular de dinheiro público deve ser apurado na 

Vara da Fazenda Pública, competente para julgar os casos de atentado 

aos princípios quer regem a administração pública. 2 - Conflito negativo de 

incompetência improcedente. (TJ-MA - CC: 0084172013 MA 

0001242-38.2007.8.10.0052, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, 

Data de Julgamento: 27/06/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 03/07/2013)Em razão de todo o exposto, determino a remessa 

do presente feito ao Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará 

da Serra.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191734 Nr: 8119-74.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FERNANDO AIRES 

MESQUITA CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição,

Processo em ordem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102422 Nr: 1279-92.2008.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 - 

SP

 Vistos em correição,

Considerando o retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

com sentença extintiva do feito com resolução do mérito (fl.931), devido à 

transação entabulada entre as partes (fl.923-924) tendo a sentença já 

transitada em julgado (fl.936), arquivem-se o presente feito 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

Custas remanescentes e honorários advocatícios conforme o entabulado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 61894 Nr: 3424-58.2007.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT

 Vistos em correição,

Considerando o retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

com sentença extintiva do feito com resolução do mérito (fl.977), devido à 

transação entabulada entre as partes (fl.977-946) tendo a sentença já 

transitada em julgado (fl.982), arquivem-se o presente feito 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

Custas remanescentes e honorárias advocatícios conforme o entabulado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 61235 Nr: 2832-14.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 Vistos em correição,

Considerando o retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

com sentença extintiva do feito com resolução do mérito (fl.899), devido à 

transação entabulada entre as partes (fl.882-884) tendo a sentença já 

transitada em julgado (fl.904), arquivem-se o presente feito 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

Custas remanescentes e honorárias advocatícios conforme o entabulado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138955 Nr: 9393-15.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS VICTOR DA ROCHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:15134 OAB/ES, MARCELO DOS SANTOS FOREZE - OAB:OAB/RJ 

190.324, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

AZEVEDO SETTE - OAB:134.486, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 [...].Analisando detidamente aos autos, verifica-se que a instituição 

financeira procedeu à comunicação de baixa do gravame de 

arrendamento ao DETRAN, conduto, não encaminhou ao requerente os 

documentos necessários para regularizar a propriedade do veículo objeto 

dos autos.Desse modo, intime-se, pessoalmente e por DJe, o requerido 

para que, no prazo de 20 (vinte) dias, encaminhe ao requerente o 

Certificado de Registro de Veículo (CRV) e/ou Recibo de Transferência 

devidamente preenchido(s), bem como demais documentos necessários 

para proceder à definitiva baixa do gravame e regularizar a propriedade 

do veículo.Findo o prazo, deverá o requerido colacionar aos autos 

comprovante da entrega da documentação necessária para baixa do 

gravame, demonstrando o cumpr imento da obr igaçã o 

assumida.Ressalta-se que se encontra acostado aos autos documento 

pessoal do requerente às fls. 24 e 286, bem como consta dos autos 

endereço, telefone e e-mail do patrono do requerente à fl. 335, assim 

como em todas as petições do mesmo.Outrossim, na eventual 

impossibilidade de comunicação da instituição financeira com o patrono do 

requerente, deverá a mesma proceder o cumprimento da obrigação com a 

entrega dos documentos direcionadas ao endereço do Fórum da Comarca 

de Tangará da Serra/MT, com a identificação dos autos e da partes, 

procedendo à Gestora Judiciária a comunicação do requerente para 

retirada da documentação, no prazo legal.Por fim, ressalta-se que desde 

2013 a parte requerente visa o cumprimento da obrigação e o requerido se 

mantém inerte. Assim, mantenho o valor da multa diária fixada à fl. 181, 

sendo que, em caso de descumprimento da determinação, poderá ser 

majorada.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 49471 Nr: 4822-40.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, FRI BRUN COMERCIAL DE 

CARNES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRI BRUN COMERCIAL DE CARNES LTDA-ME, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Vistos em correição,

Inicialmente, ante a conformidade dos cálculos cumulado com a 

concordância da instituição financeira (fls. 691/697) e a ausência de 

irresignação da Fri Brun Comercial de Carnes Ltda. ME, homologo os 

cálculos judicias de fls.681/683 para que surta seus efeitos legais.

Remetam-se os autos ao Contador Judicial para proceder à atualização 

dos valores disposto no cálculo judicial de fls. 681/683, visto que datados 

de novembro de 2017, observando os mesmos parâmetros utilizados 

anteriormente.

Outrossim, considerando a concordância da parte Fri Brun Comercial de 

Carnes Ltda. ME (fl. 680), proceda-se a compensação dos valores 

devidos a título de honorários sucumbenciais ao patrono do Banco do 

Brasil S/A do valor bloqueado via sistema Bacenjud à fl. 268 e vinculado 

aos autos na Conta Judicial n.º 829206-P, procedendo-se o levantamento 

do saldo remanescente a Fri Brun Comercial de Carnes Ltda. ME.

Posteriormente, proceda-se a expedição de alvarás em favor das partes, 

reservando-se os valores devidos a título de custas do Contador Judicial 

na elaboração dos cálculos judiciais, na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada parte.

Por fim, oportunize manifestação das partes pelo prazo de 10 (dez) dias, 

encaminhando-se, após, os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136507 Nr: 6764-68.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BARBOSA, VALNICEIA 

MARIA PICOLI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARBOSA - OAB:10061/MT

 Vistos em correição,

Não obstante a ausência de irresignação das partes, verifica-se que o 

cálculo, da maneira como elaborado, não foi capaz de demostrar o real 

valor do débito.

Assim, remetam-se os autos ao Contador Judicial para proceder à 

atualização do débito principal, acrescido de multa de 10% e honorários de 

10%, ante o decurso de prazo para pagamento voluntário até a data do 

efetivo depósito judicial, procedendo-se as respectivas compensações.

Oportunize-se manifestação das partes, pelo prazo comum de cinco dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148776 Nr: 8693-05.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VARELIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, Cleodemir de Paula Martins - OAB:15347/MT, 

DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ JORDÃO - OAB:11657

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 188.

Em seguida, intime-se o executado para manifestação, sendo que em caso 

de concordância e pagamento do valor remanescente, expeça-se desde 

já alvará para levantamento dos valores em favor do exequente e em 

seguida intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo da parte executada, com manifestação favorável ou 

inerte, retornem os autos conclusos para sentença.

Apresentados outros requerimentos, oportunizado o efetivo contraditório, 

remetam-se os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 293729 Nr: 19892-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLAUDINA CEZARIO DA SILVA, EDMILSON 

JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 [...]Diante do exposto, pela fundamentação supra, indefiro a petição inicial, 

com fundamento no artigo 330, inciso I, c/c o seu parágrafo único, inciso I 

e II, bem como dos incisos III e IV do artigo 319 todos do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

fulcro 485, incisos I, do mesmo códex. Custas e despesas processuais 
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pela parte embargante, as quais restam suspensas eis que defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça.Transitada em julgado, após as 

anotações pertinentes, dê-se baixa e arquivem-se os autos, 

transladando-se cópia desta sentença e certidão de transito em julgado 

para o feito principal.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147438 Nr: 7230-28.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON JOSE DA SILVA, MARIA CLAUDINA 

CEZARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente para apresentar bens penhoráveis dos executados 

ou requerer o que entender de direito para o prosseguimento da 

execução, no prazo de 15 dias.

Com a manifestação, voltem-me para análise.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123020 Nr: 2069-08.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 Encaminho estes autos para intimação da defesa do reeducando para se 

manifestar sobre o cálculo de pena encartado à fls. 373.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 129873 Nr: 8717-04.2010.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENI PARECIS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Autos nº: 8717-04.2010.811.0055.

Código Apolo nº: 129873.

Vistos etc.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO da marcha processual e DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de janeiro de 2019, às 

15h10min.

2) INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3) INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 07). Por outro lado, no que atina 

às testemunhas defensivas, conforme declinado na resposta de fls. 76, 

comparecerão independentemente de intimação.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa técnica.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 23 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 284233 Nr: 12434-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE LIMA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Autos nº: 12434-43.2018.811.0055.

 Código Apolo nº: 284233.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. Thiago Scarpellini Vieira, 

ofereceu denúncia em 25 de julho de 2018, contra Lucas Henrique Lima 

Sousa, já qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos 

capitulados no artigo 157, caput, do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 

10.826/03.

 Consta da exordial acusatória:

Fato 01: artigo 157, caput, do CP

“(...) Consta dos autos de investigação que no dia 03 de julho de 2018, por 

volta das 21h15min, na Av. das Castanheiras, próximo ao bar do Louro, no 

bairro Jardim dos Ipês, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o 

denunciado LUCAS HENRIQUE LIMA SOUSA subtraiu, para si ou para 

outrem, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, 

coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) automóvel Fiat Siena Attract, 

ano 2018, modelo 2018, Placa QCM-1045, pertencente à vítima Joroelson 

Lacerda, conforme auto de avaliação indireta de fls. 26 e Boletim de 

Ocorrência de fls. 17/18 (...)” (fls. C03/E05)

Fato 02: artigo 14 da Lei nº 10.826/03

“(...) Consta dos autos de investigação que no dia 04 de julho de 2018, por 

volta das 00h43min, na estrada que liga Tangará da Serra à Denise/MT, o 

denunciado LUCAS HENRIQUE LIMA SOUSA portava e transportava 01 

(uma) munição calibre 12mm, intacta, de uso permitido, sem autorização e 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim 

de Ocorrência de fls. 17/18, auto de apreensão de fls. 20 e Laudo de 

balística forense (a juntar) (...)” (fls. C03/E05)

O réu foi preso em flagrante delito no dia 04 de julho de 2018, sendo que, 

em sede de audiência de custódia realizada no dia 05 de julho de 2018, a 

Magistrada, Dra. Cristiane Padim da Silva, converteu a referida prisão em 

custódia preventiva (fls. 20).

No dia 11 de julho de 2018, o réu, por meio de advogado constituído, 

postulou pela “concessão de liberdade provisória”, argumentando a 

ausência dos requisitos da custódia preventiva (fls. 26/38).

Concitado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento 

do pleito, aduzindo que a constrição da liberdade do agente se faz 

imprescindível para a garantia da ordem pública (fls. 41/43 verso).

Às fls. 45, o pleito defensivo foi indeferido, momento em que a custódia 

preventiva do réu foi mantida.

A denúncia proposta pelo Parquet foi devidamente recebida na forma 

apresentada em Juízo, no dia 1º de agosto de 2018 (fls. 52/52 verso).

O réu Lucas Henrique Lima Souza foi pessoalmente citado, conforme se 

constata às fls. 55.

Às fls. 56/76, o réu apresentou resposta, por meio de advogado 

constituído, instante em que reiterou o pleito de revogação da prisão 

preventiva, bem como, arguiu preliminar de inépcia da denúncia.

Concitado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo não 

acolhimento da preliminar de inépcia da exordial acusatória, bem como, 

pelo indeferimento do pleito de revogação da prisão preventiva (fls. 

79/82).

Às fls. 83/87, este Juízo indeferiu o pleito defensivo, mantendo-se a 

custódia preventiva do réu, rechaçou a preliminar arguida, bem como, 

designou oralidade instrutória.

Em sede de instrução probatória, foram ouvidas as testemunhas PM 

Darciomar Paulo Perin, PM Wellison Viana de Lima, Vera Lúcia de Lima e 

Juciara Maria de Lima, assim como, foi procedido ao interrogatório judicial 

do réu Lucas Henrique Lima de Sousa (mídia de fls. 108).

O Ministério Público, em sede de alegações finais, pugnou pela 

procedência da exordial acusatória, com o fito de condenar o acusado 
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como incurso nas penas do artigo 157, caput, do CP e artigo 14 da Lei nº 

10.826/03, em concurso material (fls. 113/117).

A Defesa técnica apresentou as derradeiras alegações, momento em que 

vindicou pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e 

menoridade relativa, com a fixação da pena no mínimo legal, 

convertendo-se em restritivas de direitos. Outrossim, requereu a 

absolvição do réu pela prática do crime de porte ilegal de munição, com 

fulcro no artigo 386, inciso V do CPP (fls. 119/124).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE ROUBO SIMPLES

(art. 157, caput, do CP)

[Fato 01]

A MATERIALIDADE do delito estampado no artigo 157, caput, do CP, 

encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do auto de prisão 

em flagrante delito (fls. 02), termos de declarações dos policiais militares 

(fls. 03/07 verso), termo de declarações da vítima (fls. 05), boletim de 

ocorrência (fls. 17/18), auto de apreensão (fls. 20), auto de avaliação 

indireta (fls. 26), bem como, notadamente, pelas declarações pontuais da 

vítima, testemunhas em Juízo e confissão judicial.

Na mesma toada, a AUTORIA do delito em apuração restou 

consubstanciada nos autos de forma robusta em face do réu Lucas 

Henrique Lima Sousa, demonstrando, outrossim, que foi o responsável 

pela prática do delito caracterizado no artigo 157, caput, do CP. Vejamos:

Em que pese o fato de a vítima Joroelson Lacerda não ter sido auscultado 

em Juízo, constato que as suas declarações se encontram em 

consonância com os demais elementos probatórios, motivo pelo qual, 

imperioso consignar que em sede inquisitiva, o mesmo declinou, de forma 

minuciosa, como se deu o modus operandi, in verbis:

“(...) QUE o declarante informa que é taxista e trabalha no ponto de táxi da 

rodoviária; na data de ontem (03/07/2018), por volta das 21h15min, 

chegou um rapaz de aproximadamente 23 a 25 anos, de cor parda, magro, 

de estatura mediana, aparentando estar embriagado, chegou no ponto de 

táxi e solicitou uma corrida até o bairro Jardim dos Ypês; QUE ele adentrou 

no banco de trás do veículo e foi conversando normalmente com o 

declarante até chegar na Avenida das Castanheiras, próximo ao Bar do 

Louro esse rapaz pediu para parar o veículo e mandou o declarante 

descer, dizendo que era um assalto; QUE ao olhar para trás percebeu que 

este rapaz estava com a mão por dentro da blusa, dando a entender que 

poderia estar armado; QUE dessa forma o declarante desceu do veículo, 

porém antes de descer desligou o carro; QUE então ele mandou o 

declarante ligar o veículo e sair de perto, pois caso contrario levaria um 

tiro; QUE dessa forma o declarante desceu do veículo ligado e saiu do 

mesmo e o rapaz assumiu a direção saindo sentido a Nova Olímpia; QUE 

então o mesmo se dirigiu ao bar, onde pegou um celular emprestado e 

acionou os policiais militares; QUE meia hora depois o declarante já foi 

informado da recuperação do veículo; QUE o mesmo estava batido e o 

suspeito apreendido; QUE o veículo foi entregue para o declarante pelos 

policiais militares; QUE aparentemente o veículo deu perda total (...).” (fls. 

05)

Na mesma toada, corroborando as declarações despendidas pela vítima 

na Delegacia de Polícia, a testemunha CB PM Darciomar Paulo Perin, em 

sede policial, acerca das diligências empreendidas que resultaram na 

prisão do acusado, declinou:

“(...) QUE, confirma os fatos do BOPM 2018.209176 de 04/07/2018, 

reafirmando que, nesta noite, por volta das 00h43min, nossa guarnição 

realizava a complementação do boletim de ocorrência, registrado nesta 

delegacia pela vítima JOROELSON LACERDA, noticiando o roubo mediante 

grave ameaça de um veículo táxi: FIAT/SIENA ATTACT 1.0, ano/mod. 2018, 

cor prata, placas QCM 1045, ocorrido por volta das 21h30min, no bairro 

Jardim dos Ipês, nesta urbe. Que depois do roubo a vítima comunicou o 

190, sendo acionadas todas as guarnições locais, bem como, das cidades 

circunvizinhas, até que por volta de 22h40min, fomos informados que uma 

guarnição da cidade de Denise/MT, teria cruzados com o suspeito na 

estrada daquele município e durante o acompanhamento, ele perdeu o 

controle e capotou as margens da rodovia, ficando preso nas ferragens 

lesionando a perna e a mão direita, sendo necessário acionamento do 

corpo de bombeiro para socorrê-lo. O veículo aparentemente teve perda 

total, sendo entregue ao proprietário no lugar do sinistro, posto que não 

havia como removê-lo, enquanto o suspeito foi encaminhado para esta 

cidade e ao ser indagado acerca dos fatos, afirmou que tinha roubado o 

carro para passar ‘na base’, ou seja, em uma fazenda com pesqueiro em 

que ele reside, localizada a cerca de 14 km da cidade de Arenápolis/MT, 

para pegar uma arma de fogo, que segundo ele usaria para dar uns role. 

Em seguida em revista na mala de viagem do suspeito, encontramos uma 

munição calibre .12mm intacta, além de um 01 celular da marca Samsung 

de cor vermelha e preta e 01 faca de cozinha da marca Disolle, materiais 

apreendidos e entregue nesta delegacia junto com o suspeito (...)” (fls. 

03/03 verso).

A testemunha foi novamente auscultada, momento em que esclareceu 

que, no dia do fato, foi cientificada da prática do crime de roubo em face 

de um taxista, bem como, de que o responsável teria se evadido rumo à 

cidade de Denise/MT.

Esclareceu que equipes da Polícia Militar da referida cidade, assim como, 

do munícipio de Nova Olímpia, realizaram a detenção do réu, visto que o 

mesmo capotou o veículo da vítima, razão pela qual, se deslocou ao local 

de fato e conduziu o réu até a Delegacia de Polícia.

Outrossim, asseverou que a vítima reconheceu o réu como o responsável 

pela prática delitiva.

A testemunha SD PM Wellison Viana de Lima, devidamente ouvida na 

oralidade instrutória, aduziu que estava de serviço na data do fato, 

instante em que após ser cientificado da prática do crime de roubo em 

face de um taxista, iniciou as diligências pela urbe, bem como, acionou 

algumas equipes da PM das cidades circunvizinhas.

Ademais, afirmou que uma equipe da PM de Nova Olímpia efetuou a 

detenção do réu, visto que o mesmo capotou o veículo automotor da 

vítima, sendo que, após ser socorrido, efetuou a condução do acusado 

até o distrito policial.

A informante Vera Lúcia de Lima, tia do réu, ao ser auscultada em Juízo, 

acerca dos fatos nada esclareceu. Todavia, aduziu que o acusado 

sempre trabalhou e que responde a um procedimento pela suposta prática 

do crime de roubo na cidade de Sorriso/MT.

O réu Lucas Henrique Lima Sousa, submetido ao interrogatório judicial, 

confessou a prática delitiva, afirmando que efetivamente praticou o delito 

de roubo em face da vítima.

Esclareceu que colocou a mão por baixo da camiseta, dando a entender 

que estava armado, todavia, asseverou que não possuía arma de fogo.

Pois bem.

Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, 

conclui-se facilmente que o acusado Lucas Henrique Lima Sousa 

efetivamente praticou o delito de roubo simples em face da vítima 

Joroelson Lacerda.

Em que pese o fato de a vítima não ter sido auscultada em Juízo, constato 

que na Delegacia de Polícia, a mesma narrou o fato de forma 

pormenorizada, bem como, reconheceu o réu como o autor do delito que 

ofendeu o seu patrimônio, conforme se constata do termo de 

reconhecimento acostado às fls. 07.

Os policiais militares auscultados (CB PM Darciomar Paulo Perin e SD PM 

Wellison Viana de Lima) corroboraram as declarações da vítima, 

esclarecendo que após serem cientificados da ocorrência do roubo, 

perpetrado em face de um taxista, empreenderam diligências e acionaram 

equipes da PM das cidades circunvizinhas, sendo que, após determinado 

tempo, policiais militares efetuaram a prisão do réu na rodovia sentido a 

cidade de Denise, haja vista que o mesmo capotou o veículo da vítima.

Ademais, esclareceram que se deslocaram até o local do fato, para 

conduzirem o acusado até a Delegacia de Polícia desta urbe, momento em 

que a vítima o reconheceu como sendo o autor do crime de roubo.

Em suma: as declarações contundentes apresentadas pela vítima no 

distrito policial e pelas testemunhas auscultadas em Juízo, aliadas à 

confissão judicial despendida pelo acusado, comprovam, de forma indene 

de dúvidas, tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva, razão pela qual, 

a prolação de édito condenatório é medida impositiva.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de 

que o réu Lucas Henrique Lima Sousa cometeu o crime descrito no artigo 

157, caput, do Código Penal.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO

(art. 14 da Lei nº 10.826/03)

[Fato 02]

 Prevê a Lei nº 10.826/2003, o crime de porte ilegal de munição em seu 
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artigo 14, in verbis:

 Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 

transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 

empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 

munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo 

quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

A MATERIALIDADE da infração se encontra sobejamente comprovada 

através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 02), termos de 

depoimentos de policiais (fls. 03/04 verso), boletim de ocorrência (fls. 

17/18), auto de apreensão (fls. 20), laudo pericial de balística forense (fls. 

50/51), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo.

 Na mesma toada, a AUTORIA imputada ao acusado, pelas provas 

coligidas nos autos, é inconteste.

 O acusado Lucas Henrique Lima Sousa, na Delegacia de Polícia, negou a 

prática delitiva, aduzindo que a munição apreendida nos autos já se 

encontrava no interior do veículo que outrora subtraiu da vítima.

As testemunhas CB PM Darciomar Paulo Perin e SD PM Wellison Viana de 

Lima, de forma harmônica, aduziram que após tomarem conhecimento que 

o réu tinha capotado o veículo que subtraiu da vítima na rodovia em 

direção a cidade de Denise/MT, se deslocaram até o local do fato, 

momento em que constataram que uma equipe da PM de uma cidade 

circunvizinha já havia efetuado a prisão do réu.

Nesta senda, esclareceram que conduziram o mesmo até a Delegacia de 

Polícia desta urbe, instante em que visualizaram na bolsa que pertencia ao 

réu uma munição de calibre 12.

A testemunha de defesa, Vera Lúcia de Lima, auscultada em Juízo, 

acerca dos fatos nada declarou, se limitando a afirmar que não tinha 

conhecimento de que o réu possuía uma munição.

Outrossim, vale ressaltar que os policiais militares ouvidos na oralidade 

instrutória, asseveraram de forma robusta que a munição apreendida nos 

autos foi encontrada em uma bolsa que pertencia ao réu.

O réu, quando interrogado, se limitou a negar os fatos, aduzindo que a 

referida munição já estava no interior do táxi que subtraiu da vítima.

Nessa quadra, a materialidade e autoria do delito de porte ilegal de 

munição restaram devidamente demonstradas nos autos, conforme 

depoimentos acima transcritos, notadamente pelas declarações das 

testemunhas CB PM Darciomar Paulo Perin e SD PM Wellison Viana de 

Lima, bem como, termo de apreensão e laudo pericial, impondo-se um 

decreto condenatório quanto ao crime em questão, tratando-se, ademais, 

de crime de mera conduta e de perigo abstrato, consoante demonstra os 

seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE 

OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE 

ABSOLVIÇÃO.

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33, 

CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 E ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA 

CONDUTA QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 14, 

CAPUT, DA LEI Nº. 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA 

ACUSAÇÃO – 1) PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO DELITO 

DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PROCEDÊNCIA – 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NÃO CABIMENTO DA 

TESE LANÇADA NA SENTENÇA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR 

AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – CRIME DE 

MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTES DOS 

TRIBUNAIS SUPERIORES – 2) MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR 

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, MEDIANTE NEGATIVAÇÃO 

DA CULPABILIDADE ANTE A INCURSÃO DO AGENTE EM DIVERSOS 

VERBOS NUCLEARES DA CONDUTA TÍPICA – INVIABILIDADE – 

CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL – NATUREZA E 

QUANTIDADE DA DROGA JÁ CONSIDERADAS PARA A EXASPERAÇÃO 

PROCEDIDA PELO JUIZ SENTENCIANTE – 3) AFASTAMENTO DA 

MINORANTE DO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO NO 

PATAMAR MÁXIMO (2/3) – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1 – O simples porte de munições é o bastante para configurar a 

figura típica descrita no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, sendo 

irrelevante a apreensão, juntamente com as munições, de alguma arma de 

fogo que viabilize o seu uso efetivo, pois o crime descrito nesta norma 

penal caracteriza-se apenas com a probabilidade de dano e não com a 

sua efetiva ocorrência, uma vez que se trata de delito de mera conduta e 

perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva, e 

possuir munição, mesmo que isoladamente, expõe a incolumidade pública 

a risco, sendo legítima a condenação pleiteada, não havendo que se falar 

em atipicidade da conduta. 2 – Não merece prosperar o pedido de 

exasperação da pena basilar do apelado pelo crime de tráfico de drogas, 

visto que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são 

favoráveis, pois a incursão em diversos verbos da conduta típica dentro 

do mesmo contexto fático, por si só, não autoriza o desabono da 

culpabilidade. Fosse assim, todos os narcotraficantes, invariavelmente, 

teriam suas penas básicas recrudescidas, afinal, não raro, praticam, no 

mínimo, dois verbos nucleares, por exemplo, adquirir e expor a consumo. 

Ademais, já devidamente sopesadas pelo juiz sentenciante na primeira 

etapa dosimétrica, a natureza e quantidade da droga apreendida, é 

imperativa a manutenção da sanção basilar tal como estabelecida na 

sentença, porquanto aplicada de forma proporcional.3 – Evidenciado que o 

apelado efetivamente não é reincidente; tampouco possui maus 

antecedentes (condenações definitivas com trânsito em julgado anterior 

ou posterior ao cometimento do delito narrado na denúncia), e não 

havendo demonstração cabal de que se dedique às atividades ilícitas ou 

integre organização criminosa, deve ser mantida a especial diminutiva do 

art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, em sua fração máxima. (TJMT, Ap 

88823/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ACÓRDÃO 

RECORRIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. 

INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 12 

DA LEI N. 10.826/2003. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO 

PERMITIDO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CRIME DE MERA CONDUTA. 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O 

acórdão recorrido não utilizou o princípio da proporcionalidade como 

fundamento autônomo para a sua conclusão. Assim, inviável o pedido de 

aplicação, ao recurso especial, dos óbices constantes das Súmulas 

126/STJ e 283/STF. 2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, o 

simples fato de possuir arma de fogo, mesmo que desacompanhada de 

munição, caracteriza o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por 

se tratar de crime de perigo abstrato. Nesse contexto, é irrelevante aferir 

a eficácia da arma de fogo para a configuração do tipo penal, que é 

misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas 

que o legislador entendeu por bem prevenir, podendo até mesmo ser o 

simples porte de munição ou o porte de arma desmuniciada. 3. Não 

prospera o argumento de que deve ser flexibilizada a aplicação da Lei n. 

10.826/2003, porquanto por serem os delitos previstos no referido diploma 

legal de perigo abstrato, inaplicável o uso do princípio da insignificância. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1624015/RS, Rel. Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 

14/12/2016)”

Portanto, não vislumbro nenhuma excludente de tipicidade e 

antijuridicidade, bem como, da punibilidade do réu, devendo ser prolatada 

sentença penal condenatória em seu desfavor.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA de fls. C-3/E-5, e o faço para CONDENAR como por condenado 

tenho o réu Lucas Henrique Lima Sousa, já qualificado nos autos, nas 

sanções do artigo 157, caput, do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 

10/826/03, em concurso material (art. 69 do CP).

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada ao réu.

DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO

 CRIME DE ROUBO SIMPLES

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, pois analisando detidamente os registros 

criminais acostados às fls. 133, em que pese à existência de uma ação 

penal em andamento no Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de 

Sorriso pela prática do mesmo delito deste feito (Código Apolo nº 164034), 

constato que o réu não ostenta sentença penal condenatória transitado 

em julgado.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos robustos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.
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 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito foram graves, tendo em vista que o réu, 

enquanto empreendia fuga da Polícia Militar, capotou o veículo automotor 

subtraído, sendo que, segundo declarações inquisitivas da vítima e 

policiais militares, ocasionou perda total no carro que foi avaliado 

indiretamente em R$ 39.995,00 (trinta e nove mil e novecentos e noventa e 

cinco reais), conforme termo acostado às fls. 26 dos autos.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

desfavoráveis, notadamente as consequências, hei por bem fixar a 

PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto 

(1/6), atingido o quantum de quatro (04) anos e oito (08) meses de 

reclusão.

 Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias 

agravantes. Todavia, verifico a incidência das circunstâncias atenuantes 

da confissão espontânea, insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do 

CP, bem como, da menoridade relativa, descrita no artigo 65, inciso I do CP, 

pois analisando detidamente o termo de interrogatório policial do réu, 

vislumbro que o mesmo era menor de vinte e um (21) anos na época do 

fato, razão pela qual, atenta ao que aduz a súmula 231 do STJ, ATENUO a 

reprimenda outrora imposta para o quantum de quatro (04) anos de 

reclusão.

 Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de aumento ou 

diminuição de pena, razão pela qual, MANTENHO a pena aplicada no 

montante anteriormente aplicado, ou seja, 04 (quatro) ANOS DE 

RECLUSÃO, QUE TORNO-A DEFINITIVA, pela inexistência de 

circunstâncias outras que possam modificá-la.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um vigésimo 

(1/20) do salário mínimo vigente na data dos fatos (03/07/2018), que 

deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME

 DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO

 A Lei nº 10.826/2003 atribui para o crime capitulado em seu artigo 14, 

caput, a pena de dois (02) anos a quatro (04) anos de reclusão, e multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, pois analisando detidamente os registros 

criminais acostados às fls. 133, em que pese à existência de uma ação 

penal em andamento no Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de 

Sorriso pela prática do crime de roubo circunstanciado (Código Apolo nº 

164034), constato que o réu não ostenta sentença penal condenatória 

transitado em julgado.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

 Não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

 As consequências são normais à espécie do delito mencionado.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, pois esta é a própria 

sociedade.

 Analisando, pois, ao conjunto parcialmente desfavorável das 

circunstâncias judiciais, entendo que para a prevenção, reprovação do 

crime e, notadamente a ressocialização do implicado, a pena-base deve 

ser fixada no mínimo legal, razão pela qual, FIXO-A, portanto, em dois (02) 

anos de reclusão.

 Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes de pena. Por outro 

lado, vislumbro a incidência da circunstância atenuante da menoridade 

relativa, devidamente insculpida no artigo 65, inciso I, do Código Penal, pois 

analisando detidamente o termo de interrogatório policial do réu, vislumbro 

que o mesmo era menor de vinte e um (21) anos na época do fato, razão 

pela qual, atenta ao que aduz a Súmula 231 do STJ, MANTENHO a 

reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de dois (02) anos de 

reclusão.

 Na terceira fase da fixação da pena, não vislumbro nenhuma causa de 

diminuição ou aumento de pena.

 Assim, FIXO A PENA DEFINITIVA do crime em questão em 02 (dois) ANOS 

DE RECLUSÃO e 10 (dez) dias-multa, sendo que FIXO o valor do dia-multa 

em 1/20 do salário mínimo vigente à data do fato (03/07/2018), que deverá 

ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 

50 da Lei Substantiva Penal, pela inexistência de outras circunstâncias 

que possam modificá-la.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de roubo simples e 

porte ilegal de munição, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA 

AMBOS OS CRIMES, DE 06 (seis) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (vinte) dias 

multa.

 A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “b” do 

Código Penal.

Por outro lado, incabível se faz a substituição da pena por restritiva de 

direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os 

requisitos legais dos artigos 44 (inciso I) e 77 (caput), ambos do CP.

Considerando o quantum da pena aplicada, o regime prisional imposto, bem 

como, tendo em vista que os requisitos e fundamentos da prisão 

preventiva não mais subsistem nos autos, CONCEDO AO RÉU O DIREITO 

DE RECORRER EM LIBERDADE, RAZÃO PELA QUAL, DETERMINO A 

IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM SEU FAVOR, salvo 

se por outro motivo não estiver preso.

CUSTAS pelo acusado.

No que atina à faca de cozinha apreendida às fls. 20, DESTRUA-SE, diante 

de sua inutilidade.

Na mesma senda, no que concerne ao aparelho celular da marca 

Samsung de cor preta/vermelha, INTIME-SE o réu para que, no prazo de 

cinco (05) dias, comprove a procedência/licitude com documentação 

idônea para fins de restituição. Por outro lado, decorrendo in albis o prazo 

consignado, DETERMINO a Diretoria do Foro para que, constatando a 

situação de preservação do bem, proceda com a doação para alguma 

Instituição Filantrópica vinculada ao Juízo.

Todavia, em caso de má conservação ou inoperação do objeto, desde já, 

DESTRUA-SE.

Por fim, no que atina a munição apreendida às fls. 20, REMETA-SE ao 

Exército Brasileiro.

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa técnica.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 12 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 153473 Nr: 2133-13.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON WESLEY MENEGUELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Autos nº: 2133-13.2013.811.0055.

 Código Apolo nº: 153473.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Daniela Berigo Büttner 

Castor, ofereceu denúncia em 11 de setembro de 2013 contra Ayrton 

José Martins e Everton Wesley Meneguello, qualificado nos autos, 
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atribuindo-lhes a prática do delito capitulado no artigo 155, § 4º, inciso IV, 

do Código Penal.

 Narra a exordial acusatória que, no dia 03 de março de 2013, 

aproximadamente às 13:00h, na Rua 41, Jardim Alto Alegre, nesta cidade 

e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Ayrton José Martins 

e Everton Wesley Meneguelo, agindo em coautoria, com unidade de 

desígnios, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em um (01) 

notebook, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), de 

propriedade da vítima Roberto José dos Santos.

Os acusados Ayrton José Martins e Everton Wesley Meneguello foram 

presos em flagrante delito no dia 03 de março de 2013, sendo que, no dia 

06 de março de 2013, após ser homologada, a prisão em flagrante foi 

convertida em liberdade provisória (fls. 40/41), tendo os alvarás de soltura 

respectivos sido cumpridos no dia 07 de março de 2013 (fls. 42 verso/43).

A peça inicial acusatória foi recebida em 26 de novembro de 2013, na 

forma colocada em Juízo, às fls. 48.

O réu Everton Wesley Meneguello foi pessoalmente citado, conforme se 

constata às fls. 66 dos autos. Por outro lado, para o réu Ayrton José 

Martins não foi encontrado para ser citado pessoalmente (certidão de fls. 

51), razão pela qual, foi realizada sua citação editalícia (fls. 62/64 e 

69/70).

Por intermédio da Defensoria Pública, o réu Everton Wesley Meneguello, 

apresentou a competente resposta (fls. 79).

Pela decisão de fls. 80, o Magistrado antecessor determinou o 

desmembramento processual com relação ao acusado Ayrton José 

Martins, prosseguindo os presentes autos em relação ao acusado Everton 

Wesley Meneguello (certidão de fls. 97).

Durante a instrução processual foram ouvidas a testemunha PM Eranilson 

Pereira de Jesus (mídia de fls. 92) e a vítima Roberto José dos Santos, 

bem como, procedeu-se ao interrogado o réu Everton Wesley Meneguello 

(mídia de fls. 102).

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações às fls. 103/106, 

pugnando pela condenação do acusado, nos termos da exordial 

acusatória.

Por outro lado, a Defesa Técnica, às fls. 119/123, requereu a absolvição 

do acusado, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código Processo Penal.

 Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência policial (fls. 08/09), termo de depoimento 

dos policiais (fls. 11/12), termo de declarações da vítima (fls. 16), auto de 

apreensão (fls. 17), declarações proferidas pelos réus (fls. 20/20 verso e 

fls. 23/23verso), bem como, auto de avaliação, reconhecimento e entrega 

(fls. 18).

Da mesma forma, a AUTORIA do delito restou consubstanciada nos autos 

através dos elementos probatórios robustos produzidos durante a 

persecutio criminis. Vejamos:

A vítima Roberto José dos Santos, ao ser ouvida na fase inquisitorial 

sobre o fato delituoso, esclareceu:

“QUE estava ocorrendo um almoço em família na área dos fundos na sua 

residência; Que seu sobrinho não encontrou o notebook que havia 

deixado no sofá da sala, então perceberam que o portão estava aberto; 

Que foi até o vizinho atrás de obter informações e soube que havia 

passado dois rapazes pela rua com um notebook nas mãos e um deles 

estaria com uma grande queimadura na perna; Que o declarante circulou 

pelo bairro e avistou os dois rapazes sentados em certo local e por com a 

mesma característica de uma queimadura em uma das pernas, momento 

em que acionou a policia, e ao serem abordados ainda estavam em posse 

do notebook (...)” (fls. 16)

Na mesma senda, em Juízo, a vítima reiterou as declarações proferidas em 

sede policial, aduzindo que na data do fato estava reunido com familiares, 

onde perceberam a falta do objeto, todavia, não soube declarar ao certo 

quem seria o autor do delito, pois, não presenciou os elementos entrando 

em sua residência e subtraindo o notebook, apenas colhendo informações 

com o vizinho que identificou um dos acusados por sua queimadura em 

uma das pernas, aduzindo que seria o que estava em posse do objeto.

A testemunha PM Eranilson Pereira de Jesus, em sede extrajudicial, 

declarou que foi acionado via 190, informando que dois elementos haviam 

subtraído um objeto de uma residência. Ao local abordou dois elementos 

de posse de um notebook e posteriormente foram encaminhados ao CISC. 

Declarou ainda que o acusado Everton teria uma ferida em sua perna, que 

segundo o acusado oriundo de uma queda de motocicleta. Em Juízo, a 

testemunha nada corroborou, pois não se recordou dos fatos.

No mesmo sentido, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o acusado 

Everton Wesley Meneguello negou a prática delitiva:

“(...) QUE por volta das 13h30min encontrou-se com AYRTON o qual disse 

que já tinha furtado um notebook e trocado por pasta-base com a 

LORRAINE e acabaram sendo abordados por policiais que em seguida 

foram até a casa de LORRAINE onde encontraram o notebook; Que não 

participou do furto; Que esta com uma grande queimadura na perna direita 

oriunda de uma queda de motocicleta; que não assumiu o crime (...)” (fls. 

23/23 verso).

Na oralidade instrutória, o acusado foi novamente interrogado, e manteve 

a negativa de participação no furto, aduzindo que foi acusado por tal ato, 

devido estar acompanhado de Ayrton no momento da abordagem policial. 

Declarou apenas estar junto com Ayrton porque ele o convidou para 

consumir drogas. Que foi apenas uma coincidência de estarem no mesmo 

bairro, por isso a testemunha o identificou.

Outrossim, perante a Autoridade Policial o acusado Ayrton José Martins, 

confessou a prática delitiva, aduzindo que estava acompanhado de seu 

amigo Everton quando passaram em frente à casa de seu ex-professor, e 

chamaram para conversar, porém, ninguém atendeu, aproveitaram e 

subtraíram um notebook que estava no sofá. Declarou também, que seu 

amigo Everton ficou aguardando no portão esperando o acusado entrar.

Em sede judicial não foi possível, interrogar o acusado Ayrton José 

Martins, por não ser encontrado para a ser citado, o que devido inúmeras 

tentativas sem sucesso, ocorreu a cisão processual em relação a este 

acusado.

Entretanto, analisando as declarações proferidas pelo réu em Juízo, 

percebo que estão em descompasso com os demais elementos 

probatórios produzidos durante a persecutio criminis. Vejamos.

Impende consignar que o réu Everton Wesley Meneguello, em suas 

declarações em Juízo, não foi convincente ao negar a autoria delitiva, 

vislumbrando que não traduzem a veracidade dos fatos, tampouco, se 

encontram em harmonia com os demais elementos probatórios contidos 

nos autos, mormente quando o conjunto probatório demonstrou que os 

policiais encontraram ele e o corréu Ayrton, que informaram que haviam 

trocado o notebook em uma boca de fumo e que tal produto lá foi 

recuperado.

No ponto, as declarações das testemunhas foram firmes e harmônicas, de 

sorte que não há motivos para duvidar de sua veracidade, bem como, as 

informações despendidas pela vítima, foram contundentes.

No caso em questão, entendo que as informações despendidas pelo 

acusado de que não participou do furto qualificado, que foi apenas 

coincidência de estar no mesmo bairro, não possui respaldo nos autos, 

devendo, portanto, serem rechaçadas.

Na mesma toada, no que atina à qualificadora capitulada no artigo 155, § 

4º, inciso IV do CP, constato que restou comprovada nos autos de forma 

robusta, por intermédio de elementos probatórios cristalinos, que 

evidenciam a participação efetiva dos réus Everton Wesley Meneguello e o 

corréu Ayrton para a prática do delito de furto.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – 

INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – 

DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIAS INCONTESTES – 

COLIMADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DESCRITAS NO 

ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO ESTATUTO PENAL – PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – PLEXO PROBATÓRIO A INDICAR O CONCURSO DE 

AGENTES – AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – 

ARROMBAMENTO DE “RES FURTIVA”, EMPÓS A CONSUMAÇÃO DO 

DELITO, QUE NÃO SE PRESTA A ATRAIR A INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO 

§ 4º DO ART. 155 DO ESTATUTO REPRESSOR – INSTÂNCIA POR 

REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES BASILARES – POSSIBILIDADE – 

INDEVIDO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO 

CRIME – ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO – APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO – DE OFÍCIO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA 

CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUANTO A UM DOS 

RÉUS. 1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o 

contexto probatório formado pelas firmes declarações da vítima e das 
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demais testemunhas deixar estreme de dúvidas que os acusados 

praticaram o delito em apreço. 2. Descabe excogitar de decote da 

qualificadora dizente com concurso de agentes quando o plexo probante, 

notadamente a confissão policial do réu e as demais testemunhas 

desnudarem – aos cântaros! – o concurso dos acusados. 3. É defeso 

conceber o arrombamento à posteriori do cofre – res furtiva, frise-se! – 

como rompimento de obstáculo a qualificar o crime de furto, empós 

consumado o delito [Teoria da Amotio (Apprehensio)]. 4. Oportuna a 

readequação das sanções basilares quando indevidamente fixada pelo 

juízo a quo a partir dos parâmetros do art. 59 do Código Penal. (TJMT, Ap 

97792/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 25/10/2016)” 

(Grifou-se e negritou-se).

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de 

que o réu Everton cometeu o crime descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, 

do Código Penal.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA de fls. 05/05 verso, e o faço para CONDENAR como por 

condenado tenho o réu Everton Wesley Meneguello, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do 

Código Penal é de reclusão, de dois (02) anos a oito (08) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando com acuidade os 

autos, o réu foi condenado de forma definitiva pela prática do crime 

estampado no artigo 155, § 4º, inciso I e IV do CP, no procedimento 

tombado sob o Código Apolo nº 164218, que tramitou no Juízo da Primeira 

Vara Criminal, cujo decisum transitou em julgado no dia 25/04/2016.

 Ademais, impende consignar que as condenações transitadas em julgado 

após o cometimento do crime objeto deste feito, são aptas a desabonar a 

circunstância judicial dos antecedentes. Neste sentido, o Pretório Excelso 

já decidiu:

“(...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade 

judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou 

regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...) Condenações 

transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da 

condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os 

antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena-base (CP, art. 

59) (...)” (HC 117.737, rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15.10.2013. No 

STJ: AgRg no AREsp 243.109/SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 

05.06.2014)” – negritou-se e grifou-se

 A conduta social do réu não é boa, tendo em vista que, além de possuir 

diversas condenações transitadas em julgado, o réu foi definitivamente 

condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, § 2º, inciso I 

do CP, no procedimento tombado sob o Código 392545 que tramitou na 

Quarta Vara Criminal da comarca de Várzea Grande/MT, cujo trânsito em 

julgado se deu no dia 09/11/2016.

Destarte, depreende-se através dos registros criminais, assim como, 

notadamente, pela condenação transitada em julgado supracitada, que o 

réu não vive de acordo com os ditames e regras morais, imprescindíveis 

para o convívio harmonioso em sociedade.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

desfavoráveis, notadamente os antecedentes, conduta social, hei por bem 

fixar a PENA-BASE em dois (02) anos, oito (08) meses e vinte (20) dias de 

reclusão e multa.

 Passando à segunda fase, diante da inexistência de circunstâncias 

atenuantes ou agravantes de pena, o quantum supracitado permanece 

inalterado, qual seja, em dois (02) anos, oito (08) meses e vinte (20) dias 

de reclusão e multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumentos e 

nem diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em dois (02) anos, oito (08) meses e 

vinte (20) dias de reclusão e multa.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica da condenada, 

ARBITRO em doze (12) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (03/03/2013), que 

deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a 

alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das 

penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva 

de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos 

os requisitos legais dos artigos 44 (inciso II) e 77 (inciso I), ambos do CP.

No mesmo sentido, a entidade a ser beneficiada com a prestação de 

serviços também deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de 

acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando. Consigno, por 

oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida 

em pena privativa de liberdade na hipótese prevista no § 4º do art. 44 do 

Código Penal.

 O acusado poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu (novo advogado 

constituído às fls. 127/128).

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 26 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002510-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVAN APARECIDO DA SILVA BARROS (REQUERIDO)

ADRIANO PARECI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 14/02/2019, às 08h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002515-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR PEREIRA DE MELO (REQUERIDO)
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Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 14/02/2019, às 08h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002516-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE LIMA ARRUDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 14/02/2019, às 08h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002517-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON ORTIZ RAMOS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 14/02/2019, às 09h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002505-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDARA DOMINGOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/02/2019, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002503-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/02/2019, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (REQUERIDO)

TRANSPORTES CIDADE TANGARA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

EMPRESA TURIS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/01/2019, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DE SOUSA NASCIMENTO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/01/2019, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001848-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO GONCALVES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/01/2019, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002541-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TIGRE DA SERRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/02/2019, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002544-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLLE CARVALHO COSTA (REQUERIDO)
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Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/02/2019, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002545-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO SOUZA DE ABREU (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/02/2019, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002547-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/02/2019, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR JOSE PAULI (REQUERENTE)

SILVIA SALETE VIZZOTO PAULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/02/2019, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002549-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA ROSANGELA CALONGA ARGUELIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/02/2019, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002586-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KERLI SIMONE MEZOMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT21128/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

VISTOS. Após a juntada do parecer técnico do NAT, verifica-se que a 

petição inicial precisa ser emendada. A 1ª Seção do C. Superior Tribunal 

de Justiça, nos autos do REsp 1.657.156, de relatoria do Ministro Benedito 

Gonçalves, estabeleceu critérios para que o Poder Judiciário determine o 

fornecimento de remédios fora da lista do SUS. De acordo com o citado 

julgamento, constitui obrigação do poder público o fornecimento de 

medicamentos não incorporados na lista do SUS, desde que presente os 

seguintes requisitos: 1. Comprovação, por meio de laudo médico 

fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o 

paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim 

como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS; 2. Incapacidade financeira do paciente de arcar com 

o custo do medicamento prescrito; 3. Existência de registro do 

medicamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Nos 

autos, a parte promovente não informa se todos os medicamentos 

possuem registro na Anvisa. Também não informa sobre a 

imprescindibilidade do uso de todos os medicamentos, bem como sobre a 

ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS. Assim, faculto à parte 

autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

apresente documentos idôneos que cumpram os requisitos acima 

mencionados, conforme acima mencionado, sob pena de indeferimento da 

inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015). Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 28 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ROBERTO VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANE CAROLINA VIEIRA OAB - MT24838/O (ADVOGADO(A))

CELSO ROBERTO VIEIRA OAB - MT0012983A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002140-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000137-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRES FERNANDO TORMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 271 de 732



FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA OAB - MT0021055A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AKEMI TANAKA ORITA (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Executada não se manifestou. INTIMO 

a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARCELO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO YABAR SANCHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001989-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEDMAR MACHADO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA SETTER BACCON OAB - MT24273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de Citado, a Reclamada não se manifestou. INTIMO a 

Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000868-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SILVA DOS SANTOS - VESTUARIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA GOMES PARECI (EXECUTADO)

 

VISTOS. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar 

demonstrativo atualizado do valor executado, excluindo a multa de 2%, 

uma vez que não prevista no título executivo (duplicata), sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Havendo manifestação, conclusos para 

deliberações quanto ao pedido do ID 16468994. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, conclusos para extinção. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FRANCO LECIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010761-78.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT16353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEMES DE TOLEDO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT0005682A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN JUNIOR JOSE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS SANSON GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT14167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))
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Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203060 Nr: 17131-15.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA APARECIDA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:20466/O

 Ante o exposto, pelo estabelecimento da dúvida quanto à tipificação do 

crime de favorecimento real, falta de elementos precisos e seguros para 

comprovar o dolo da agente, e pela observância do princípio in dubio pro 

reo, a absolvição da denunciada ALESSANDRA APARECEIDA MACEDO é 

medida que se impõe, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.Oficie-se aos 

órgãos de polícia criminal, comunicando-se a decisão, e requisite-se dos 

órgãos competentes a devolução dos mandados de prisão eventualmente 

expedidos neste feito.Sem custas.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo-se as baixas e anotações devidas.Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria PúblicaPublique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000186-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA MARIA WERLANG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE USUARIOS DE SAUDE ALTO JACUI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ REBELATO OAB - RS61040 (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, sobre o laudo pericial juntado, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer (CPC, art. 477, § 1º).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003326-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL ANTONIA GUARIENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003326-03.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ISABEL ANTONIA GUARIENTI REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Considerando que até a 

presente data não houve citação/intimação do instituto requerido, não 

havendo mais tempo hábil para tal na pauta de audiência desse ano, 

redesigno o ato para data de 26/02/2019, às 15h00m. II. Expeça-se o 

necessário quanto aos termos do despacho inicial. III. Intimem-se. 

Cumpram-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003805-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA FRANCISCA VANSO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003805-93.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: OLINDA FRANCISCA VANSO ANTUNES REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Por não ter tido 

cumprimento da decisão proferida anteriormente, a fim de evitar prejuízo 

as partes, redesigno o ato para o dia 05/02/2019 às 14h00min. II. No mais, 

cumpra-se escrupulosamente a decisão proferida inicialmente. III. 

Intimem-se. Cumpra-se. IV. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004762-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

Processo nº 1004762-65.2016.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. Requerente: Sebastião Martins de Campos. Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação 

que objetiva à obtenção de aposentadoria rural por idade (conversão de 

LOAS em aposentadoria), narrando em suma, que o autor preenche os 

requisitos legais relativos à idade, qualidade de segurado especial e 

carência. Com a inicial vieram documentos. Pela decisão inicial (Id 

4630471) foi indeferida a tutela de urgência, determinada a citação da 

parte requerida e designada desde logo audiência instrutória. Citado, o 

requerido apresentou contestação (Id 6095553) e documentos 

sustentando que o autor não cumpriu os requisitos legais para implantação 

do benefício. O autor apresentou impugnação no Id 6653157. Em audiência 

de instrução e julgamento (Id 6766265) tomou-se o depoimento pessoal do 

autor e foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A concessão da aposentadoria 

ao trabalhador rural por idade, prevista no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, 

está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

60 (sessenta) anos para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para 

a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de 

atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro 

deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que o autor (homem) possui idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos. Por outro lado, exige o art. 143 da Lei nº. 8.213/91 a 

comprovação do exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício, conforme estabelece a 

tabela constante do art. 142 da mesma Lei. Quanto a este requisito, de 

acordo com o entendimento traçado pelo STJ em sede de recurso especial 

representativo da controvérsia (Recurso Repetitivo Tema 642), no dia em 

que o segurado especial completar a idade legal deverá ter preenchido o 

tempo de carência contido na tabela do art. 142 conjugado com o art. 143 

da Lei nº 8.213/1991, para se aposentar. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO 

DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO 

REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA 

LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA 

CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. TESE DELIMITADA EM 

SEDE DE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, SOB A EXEGESE DO 

ARTIGO 55, § 3º COMBINADO COM O ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991, NO 

SENTIDO DE QUE O SEGURADO ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO 

NO CAMPO, QUANDO COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE 

APOSENTAR POR IDADE RURAL, MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER 

SEU BENEFÍCIO. SE, AO ALCANÇAR A FAIXA ETÁRIA EXIGIDA NO 

ARTIGO 48, §1º, DA LEI 8.213/1991, O SEGURADO ESPECIAL DEIXAR DE 

EXERCER ATIVIDADE RURAL, SEM TER ATENDIDO A REGRA 

TRANSITÓRIA DA CARÊNCIA, NÃO FARÁ JUS À APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL PELO DESCUMPRIMENTO DE UM DOS DOIS ÚNICOS 
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CRITÉRIOS LEGALMENTE PREVISTOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. 

RESSALVADA A HIPÓTESE DO DIREITO ADQUIRIDO EM QUE O 

SEGURADO ESPECIAL PREENCHEU AMBOS OS REQUISITOS DE FORMA 

CONCOMITANTE, MAS NÃO REQUEREU O BENEFÍCIO. 2. RECURSO 

ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E PROVIDO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (STJ - RESP 1.354.098/SP, REL. MINISTRO MAURO 

CAMBELL MARQUES, JULGADO EM 09/09/2015, DJE 10/12/2016).” No 

caso em exame, em atenção à orientação acima e de acordo com a tabela 

inserida no art. 142 da Lei nº 8.213/1991, considerando que o autor 

completou 60 (sessenta) anos de idade após o ano de 2011, precisamente 

em 11/11/2012, mister a comprovação do período de carência mínimo de 

180 (cento e oitenta) meses imediatamente anteriores à referida data. Para 

fins de comprovação do exercício da atividade rural, nos termos da 

Súmula 149 do STJ e do recurso representativo da controvérsia REsp 

1.321.493/PR, não basta a prova exclusivamente testemunhal. É 

necessária a existência de um início razoável de prova material, 

devidamente corroborado pela prova testemunhal. Na espécie, os 

documentos carreados aos autos são os seguintes: 1) Certidão de 

nascimento do requerente (1952) indicando como local de nascimento a 

zona rural (Marzagão); 2) Certidão de casamento (1980) indicando a 

profissão do requerente como lavrador; 3) Certidão de nascimento da filha 

do requerente (1982) indicando sua profissão e de sua esposa como 

lavradores. Diante da dificuldade do segurado especial na obtenção de 

prova escrita do exercício de sua profissão, a jurisprudência do STJ 

firmou orientação no sentido de que o rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo 

único, da Lei 8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo, 

sendo admissíveis outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo, inclusive que estejam em nome de membros do grupo familiar 

ou ex-patrão. Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CONFIGURADO. 1. IN CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A 

SENTENÇA, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O 

ENTENDIMENTO DE QUE A PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS 

DÁ CONTA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO 

EQUIVALENTE À NECESSÁRIA CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO 

NO ART. 106 DA LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO 

ADMISSÍVEIS OUTROS ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO 

DISPOSITIVO. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO 

RESP 1.311.495/CE, SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN, DJE 15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, 

adotam-se os seguintes posicionamentos já sumulados: SÚMULA 73 DO 

TRF4: ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL. 

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA. SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a 

jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da atividade rural 

comprove a carência no período imediatamente anterior ao requerimento 

(leia-se implemento da idade para a obtenção do benefício), mas não exige 

que o início de prova material diga respeito a todo esse período, bastando 

início razoável de prova material corroborado por idônea prova 

testemunhal. Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA 

PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EXIGE A 

OBSERVÂNCIA DE DOIS REQUISITOS ESSENCIAIS: A) ETÁRIO, QUANDO 

COMPLETADOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 55 

(CINQUENTA E CINCO), SE MULHER; E B) O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO, EM NÚMERO DE MESES 

IDÊNTICO À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO VINDICADO. 2. DE ACORDO COM O 

ART. 55, § 3º, DA LEI DE BENEFÍCIOS, A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SÓ 

PRODUZIRÁ EFEITOS SE BASEADA EM INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL, SENDO INADMISSÍVEL A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. 3. AINDA QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SE REFIRA 

A TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO, DEVE A PROVA ORAL SER ROBUSTA SUFICIENTEMENTE 

PARA ESTENDER SUA EFICÁCIA, REFERINDO-SE A TODO O LAPSO 

DEMANDADO. 4. (...) 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (RESP 

1.312.623/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, 

DJE 17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É FIRME 

A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, NÃO SE 

EXIGE QUE A PROVA MATERIAL DO LABOR AGRÍCOLA SE REFIRA A 

TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A AMPLIAR A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS 

DOCUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 2. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE PARA, CASSANDO O JULGADO RESCINDENDO, DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA. (AR 4.094/SP, TERCEIRA SEÇÃO, RELATORA MINISTRA 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REVISOR MINISTRO JORGE MUSSI, 

DJE 8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início 

de prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a 

todo o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria 

rural por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o 

início de prova material abranja necessariamente o número de meses 

idêntico à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua 

eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova 

oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. Em análise ao 

processado no presente feito, verifico que a prova testemunhal produzida 

em audiência, aliada aos documentos antes elencados (início de prova 

material) não deixam dúvidas acerca do exercício da atividade rural pelo 

autor, na forma de regime de economia familiar, por período superior a 15 

(quinze) anos anteriores ao adimplemento da idade mínima exigida para a 

aposentadoria rural. Ressalta-se que a simples inscrição do autor como 

contribuinte individual autônomo não é hábil a desqualificar a atividade 

campesina comprovada pelo conjunto probatório. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. VÍNCULOS URBANOS. EXPARSOS E 

EXÍGUOS. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. CABE CONSIGNAR QUE 

EVENTUAIS REGISTROS DO CNIS DE VÍNCULOS URBANOS ESPARSOS E 

EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL DO 

SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA HIPÓTESE EM QUE O ACERVO 

PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. 

OBSERVA-SE JUNTO ÀS PROVAS APRESENTADAS (FL. 122), QUE A 

PARTE AUTORA POSSUI VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS URBANOS CURTOS, 

OS QUAIS NÃO DESQUALIFICAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL. 8. NO MESMO SENTIDO, A SIMPLES INSCRIÇÃO DO SEGURADO 

COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL AUTÔNOMO, COM A SIMPLES 

APOSIÇÃO DE DETERMINADA PROFISSÃO, SEM VÍNCULOS 

EMPREGATÍCIOS COMPROVADOS, TAMBÉM NÃO DESCARACTERIZA A 

PREDOMINÂNCIA DO LABOR RURAL DO SEGURADO, NA HIPÓTESE EM 

QUE O CONJUNTO DAS PROVAS PRODUZIDAS INDICAR TAL SITUAÇÃO. 

(...) (ACORDAO 00522105720134019199, JUIZ FEDERAL LINO OSVALDO 

SERRA SOUSA SEGUNDO (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, E-DJF1 

DATA:09/09/2014 PAGINA:97.)” 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

determinar que o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

conceda ao autor a aposentadoria rural por idade, nos seguintes termos: 
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a) O NOME DO SEGURADO: SEBASTIÃO MARTINS DE CAMPOS; b) CPF: 

229.454.821-34; c) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL, INCLUSIVE COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; d) A 

RENDA MENSAL ATUAL: SALÁRIO MÍNIMO; e) A DATA DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO – DIB: (16/04/2014 – DESDE QUANDO RECEBE LOAS E JÁ 

ATENDIA AOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA EM QUESTÃO, 

DEVENDO SER DESCONTADAS DAS PRESTAÇÕES ATRASADAS DA 

APOSENTADORIA OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE LOAS); f) 

DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA 

SENTENÇA (VISTO QUE FOI DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ABAIXO); g) PERÍODO A SER CONSIDERADO COMO ATIVIDADE RURAL: 

(180 MESES) Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o 

fim de determinar o estabelecimento da aposentadoria, nos termos já 

expressos no dispositivo da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a 

parte autora possui idade avançada, reduzida capacidade de trabalho, o 

que gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter 

alimentar. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem 

como legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004007-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA DA PAZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004007-70.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA DA PAZ SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Por não ter tido cumprimento 

da decisão proferida anteriormente, a fim de evitar prejuízo as partes, 

redesigno o ato para o dia 05/02/2019 às 14h30min. II. No mais, cumpra-se 

escrupulosamente a decisão proferida inicialmente. III. Intimem-se. 

Cumpra-se. IV. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004007-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA DA PAZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004007-70.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA DA PAZ SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Por não ter tido cumprimento 

da decisão proferida anteriormente, a fim de evitar prejuízo as partes, 

redesigno o ato para o dia 05/02/2019 às 14h30min. II. No mais, cumpra-se 

escrupulosamente a decisão proferida inicialmente. III. Intimem-se. 

Cumpra-se. IV. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003854-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003854-37.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANANIAS DIAS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Por não ter tido cumprimento da decisão 

proferida anteriormente, a fim de evitar prejuízo as partes, redesigno o ato 

para o dia 05/02/2019 às 15h00min. II. No mais, cumpra-se 

escrupulosamente a decisão proferida inicialmente. III. Intimem-se. 

Cumpra-se. IV. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003854-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003854-37.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANANIAS DIAS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Por não ter tido cumprimento da decisão 

proferida anteriormente, a fim de evitar prejuízo as partes, redesigno o ato 

para o dia 05/02/2019 às 15h00min. II. No mais, cumpra-se 

escrupulosamente a decisão proferida inicialmente. III. Intimem-se. 

Cumpra-se. IV. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004004-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004004-18.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ROBERTA DA SILVA LARA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Por não ter tido cumprimento 

da decisão proferida anteriormente, a fim de evitar prejuízo as partes, 

redesigno o ato para o dia 05/02/2019 às 16h00min. II. No mais, cumpra-se 

escrupulosamente a decisão proferida inicialmente. III. Intimem-se. 

Cumpra-se. IV. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004004-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004004-18.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ROBERTA DA SILVA LARA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Por não ter tido cumprimento 

da decisão proferida anteriormente, a fim de evitar prejuízo as partes, 

redesigno o ato para o dia 05/02/2019 às 16h00min. II. No mais, cumpra-se 

escrupulosamente a decisão proferida inicialmente. III. Intimem-se. 

Cumpra-se. IV. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004213-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR CARMEN RIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004213-84.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: EDIR CARMEN RIGO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação que visa a obtenção de 

aposentadoria por idade na condição de segurada especial (rural), com 

pedido de concessão de tutela de urgência. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do 

novel Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela 

de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste momento. 

Isso porque, dois são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, com o 

advento das novas redações dadas pelas Leis pelas n. 9.032, 9.063, de 

1995 e 9.876, de 1999, para a obtenção da aposentadoria do trabalhador 

rural por idade, quais sejam, a idade mínima de 60 (sessenta) anos, se 

homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e o exercício da 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, por certo período, 

variando-se o número de contribuições dependendo do ano em que o 

benefício foi requerido, de acordo com a tabela progressiva prevista no 

artigo 142 da Lei 8.213/91. In casu, embora haja nos autos início de prova 

material do exercício do trabalho rural, há que se provar em juízo o efetivo 

trabalho pelo período compreendido na tabela progressiva prevista no art. 

142 da Lei n. 8.213/91. Assim, partindo da premissa de que para almejar o 

benefício há que se comprovar um dos requisitos exigidos por Lei, qual 

seja, exercício de trabalho rural, não se pode concluir que se faz presente 

a probabilidade do direito, como se vê no aresto abaixo colacionado: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

(ART. 273, I E II DO CPC/73 - ART. 300 DO NCPC). TRABALHADOR 

RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA MATERIAL. 1. A antecipação dos efeitos da tutela (atual tutela 

provisória de urgência) somente poderá ser concedida quando, mediante 

a existência de prova inequívoca, se convença o juiz da verossimilhança 

da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ou ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu (art. 273, I e II do CPC/73). (...) 2. Para os 

segurados especiais do RGPS (trabalhadores rurais), referidos no art. 11, 

inciso VII da Lei nº 8.231/91 e no art. 12, inciso VII da Lei 8.212/91, é 

garantida a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, no valor de 1 

(um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido. (ar. 39, I da Lei 8.213/91, na redação 

dada pela Lei nº 12.873, de 2013). 3. À míngua de prova plena, a 

comprovação do tempo de serviço rural está adstrita à existência de início 

razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal (cf. 

legislação de regência e do disposto na Súmula 149 do STJ e na Súmula 

27 do TRF da 1ª Região). 4. Impossibilidade, in casu, de concessão da 

antecipação de tutela /tutela provisória de urgência, antes da regular 

instrução processual, notadamente antes da oitiva de testemunhas. 5. 

Agravo de Instrumento provido. (AG 0024968-70.2016.4.01.0000 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 04/10/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Não comprovada a verossimilhança do direito alegado, 

mostra-se incabível a concessão da tutela antecipada. 2. A prova 

testemunhal se revela necessária para corroborar os documentos 

apresentados e esclarecer as condições em que exercido o labor rural 

durante o período de carência. (TRF4, AG 0006579-92.2012.404.0000, 

SEXTA TURMA, Relator NÉFI CORDEIRO, D.E. 09/10/2012)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. Demandando a hipótese dilação probatória, não há como 

se conceder a medida antecipatória em sede de cognição sumária. (TRF4, 

AG 5034137-12.2016.404.0000, QUINTA TURMA, Relator PAULO AFONSO 

BRUM VAZ, juntado aos autos em 19/10/2016)” Logo, ausente à evidência 

da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Por 

outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de 

audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e 

requerer as provas necessárias. Entretanto, considerando que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento 

no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), 

desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

12/03/2019, às 14h30min. Cite-se o Instituto requerido para que responda 

a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do CPC. Intime-se, ainda, para comparecer à 

audiência de instrução, apresentando desde já, rol de testemunhas, 

quesitos e assistentes técnicos. A parte autora fica advertida, desde já, 

que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50 e art. 98 e seguintes 

do CPC. A parte autora fica intimada, desde já, por intermédio de seu 

advogado. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004367-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA GUIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004367-05.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BENEDITA DA GUIA RODRIGUES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

Previdenciária de Aposentadoria Rural Híbrida proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de concessão de 

tutela de urgência. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme 

se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo Civil, para o 

deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra 

guarida neste momento. Isso porque, segundo a legislação de regência (§ 

3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 
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do TRF da 1ª Região, a comprovação da atividade rural está adstrita à 

existência de início de prova material, corroborada por prova testemunhal. 

Assim, ainda que haja nos autos início de prova material do exercício do 

trabalho rural, há que se provar também pela prova testemunhal a 

condição de segurado especial. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de 

urgência postulada, sem prejuízo da reapreciação do pedido após a 

realização da audiência instrutória. Por outro lado, quanto ao rito de 

tramitação, é cediço que a presente ação demanda celeridade processual, 

eis que se pretende adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a 

parte autora condições de subsistência. No entanto, a lei impõe 

obrigatoriamente a designação de audiência conciliatória, para que a ré 

possa oferecer a contestação e requerer as provas necessárias. No 

entanto, considerando que o instituto requerido já informou, por ofício, que 

não comparecerá ao ato, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no princípio da 

durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde já deixo 

designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12/03/2019, às 

15h00min. Cite-se o Instituto requerido para que responda a presente 

ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 

183 do Código de Processo Civil, bem como para intimá-lo para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. Intime-se a parte 

autora. Cumpra-se. Às providências Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004000-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO PROCURADOR PARA QUE NO PRAZO LEGAL 

IMPUGNE A CONTESTAÇÃO APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000102-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000102-57.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 24.312,12; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA 

Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 1. 

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Acopiara-CE, tendo como 

objeto a oitiva da testemunha Luis Araújo da Silva, arrolada no documento 

Id. 12505006. 2. Com o retorno da missiva, abra-se vista às partes para 

apresentação das alegações finais sucessivas. 3. Saem os presentes 

intimados. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de abril de 2018. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36011 Nr: 1039-65.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVADIR PREZOTTO, SALETE INÊS CARBONARI 

PREZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Intimação da parte requerida para no prazo legal, manifestar-se acerca do 

laudo pericial aportado às fls.306/333.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160485 Nr: 6158-26.2018.811.0045

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDO, LPPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 6158-26.2018.811.0045

 ESPÉCIE: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: MICHELLI LOPES DE OLIVEIRA e LUIZ PAULO PEREIRA DA 

SILVA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Michelli Lopes de Oliveira, Cpf: 

06332228105, Rg: 2773095-6 SESP MT Filiação: Ananias Domingos de 

Oliveira e Francisca Paula Lopes, data de nascimento: 03/12/1997, 

brasileiro(a), natural de Caarapo-MS, solteiro(a), do lar, Endereço: não 

sabido

Requerido(a): Luiz Paulo Pereira da Silva, Cpf: 70621840122, Rg: 

29740614 SSP MT Filiação: Cicero Paulo da Silva e Luciene Pereira, data 

de nascimento: 09/08/1994, brasileiro(a), natural de São jose da laje-AL, 

convivente, serviços gerais, Endereço: não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/09/2018

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

10(dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: (...) O Ministério Público foi informado acerca da 

situação de risco suportada pela criança P.H.L.d.S. O infante é filho de 

Luiz Paulo Pereira da Silva e Michelli Lopes de Oliveira, ora requeridos. De 

efeito, consoante relatório do órgão de proteção, o menino encontrava-se 

em situação de risco, quando foi sugerido seu acolhimento na Casa Lar 

Jaime Seti Fujji. Infere-se do feito que Michelli residia em uma quitinete com 

suas irmãs Alessandra e Mayara, e seus respectivos filhos, num total de 

09(nove) pessoas 3(três) adultos e 6(seis) crianças. Segundo consta a 

demandada e suas irmãs são usuárias de drogas, faziam uso excessivo 

de álcool, inclusive na companhia dos filhos, e ainda se prostituem e 

praticam pequenos furtos a custeio de seus vícios. Os autos revelam que 

a requerida era negligente com a alimentação, saúde e segurança do filho, 

eis que não fornecia refeições diárias à criança(não por carência 

financeira, mas por displicência). Demais disso, o cartão estava com 

vacinas atrasadas e, ainda, a requerida permitia que ele perambulasse 

sozinho, tarde da noite pelo bairro, frisa-se situa-se numa das regiões 

mais perigosas da cidade. Desse modo, após toda a situação ter vindo a 

lume, foi proposta a medida de proteção Autos nº 2985-91.2018.811.0045, 

código 155213. Objetivando acolhimento de P. o que foi deferido e 

concretizado, conforme decisão de fls. 52-53.Devidamente citados do 

feito encimado, os demandado não apresentaram defesa. Lado outro, 

intimada da audiência concentrada, a Sra. Michelli se fez presente, no 

entanto antes do término foi embora, pois “havia cansado de esperar”. 

Salienta-se que todos os estudos psicossociais realizados junto à família 

do infante, apontam a inexistência de perspectiva de mudança, já que os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 277 de 732



demandados não estão fazendo acompanhamento no Caps, a fim de 

tratarem a dependência química, bem como não estão trabalhando. 

Ressalta-se ainda que, a requerida não realiza visitas à criança no lar, 

tampouco compareceu aos atendimento agendados pela equipe técnica, 

seja para realizar tratamento/acompanhamento, seja para questionar 

sobre a situação do filho. Desse modo, verifica-se que Michele não se 

entrgou ao processo de mudança área reestruturação dos laços 

familiares, a concluir que não tem nenhuma intenção de resgatar a guarda 

do filho. Quanto ao requerido Luiz Paulo, embora alegue possuir vinculo 

afetivo com o filho, também não realiza visitas à criança na Casa Lar, 

mesmo sabedor de todo o quadro alhures narrado. Além disso, o genitor 

ostenta antecedentes criminais, inclusive por agressões perpetradas em 

desfavor da requerida. Assim, sem dúvida, todo o aferido revela a 

inaptidão dos demandados para o exercício do poder familiar. Denota-se 

em verdade que, indubitavelmente, representam risco a integridade física e 

psíquica da criança. Cumpre ressaltar que a destituição do poder familiar 

tem o escopo de punir os genitores que não cumpriram com seus deveres. 

É o caso dos autos. (...)Com efeito. Há necessidade de se observar que , 

como pessoa em desenvolvimento, P. possui direito ao convívio familiar em 

um ambiente adequado para seu desenvolvimento moral e social. Desta 

feita, o acolhimento do pedido de adoção é medida que melhor prestigia 

seus interesses.(...).Atribui-se o valor da causa de R$ 100,00(cem 

reais).Lucas do Rio Verde-MT, 17 de setembro de 2018. José Vicente 

Gonçalves de Souza.Promotor de Justiça.

 DESPACHO: Vistos.1. Consoante se infere na certidão de fls. 86, a 

citação dos requeridos restou inexitosa, estando os mesmos em local 

incerto e não sabido, motivo pelo qual, aplico o disposto no §4º do artigo 

158 do ECA e determino sua citação por edital, com prazo de 10 (dez) 

dias.1.1. Se decorrido o prazo do edital e da resposta in albis, por passar 

a se tratar de réu(s) revel(is) citado(s) por edital, nos termos do disposto 

no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial 

o Sr. Defensor Público que atua junto a esta Comarca, devendo o 

processo a ele ser enviado para apresentação de resposta, no prazo 

legal.. Após, abra-se vista ao Ministério Público.

Eu, BSGL, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 27 de novembro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1185 Nr: 2221-96.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GUILHERME ARTMANN, VALDIR 

GIARETA, DINIZ BRUNO BETELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alyne Mendonça Costa Lima 

- OAB:14655/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

 JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2221-96.2004.811.0045

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL

PARTE REQUERIDA: NERI GUILHERME ARTMANN e VALDIR GIARETA e 

DINIZ BRUNO BETELLA

INTIMANDO(A, S): NERI GUILHERME ARTMANN E SUA ESPOSA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/11/2004

VALOR DA CAUSA: R$ 337.441,50

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, acerca do teor das fls. 359/363 para manifestar no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito.

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos 1. Nos termos do ofício de f. 359, intime-se 

a parte executada (Neri Guilherme Artmann) e sua esposa, por publicação 

no órgão oficial e por carta, no último endereço constante dos autos, forte 

nos artigos 272, caput e 274, parágrafo único do CPC. 2. Decorrido in albis 

o prazo para manifestação, dê-se ciência ao juízo deprecado (f. 359/363) 

3. Defiro o pedido retro veiculado pelo(a) exequente (f. 356/357), para o 

fim de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontradas nas 

contas ou aplicações financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado 

na execução, o que deverá ser efetivado por meio de penhora online, via 

BACENJUD. 3.1. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito 

ou aplicação financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) 

acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC. 3.2. 

Transcorrido in albis o prazo de 05 dias para alegação das matérias 

elencadas no artigo 854, §3º ou rejeitada a referida manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, bem como iniciar-se-á, independentemente de nova 

intimação, o prazo de 15 dias para que o executado, por simples petição, 

impugne a penhora, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. 4. Tendo em 

vista o decurso de largo lapso temporal, defiro o pedido de nova avaliação 

do bem imóvel penhorado/indicado, forte no artigo 873, II, do CPC. 

Expeça-se o necessário. 5. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, C.S.A, digitei.

Lucas do Rio Verde - MT, 27 de novembro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 104617 Nr: 1081-41.2015.811.0045

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GMNCJ, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA COSTA, 

JVZP, PHZP, JENNIFER DOS SANTOS ZANELLA, JBS, DAIANE BIALESKI 

SALES, HGLDO, PATRICIA GISSELE LEITE, MRCN, GEYSIELY CORREIA 

GOMES, MCADM, DOUGLAS CLEYTON MIRANDA DE MORAIS, LGL, 

VANESSA DA SILVA GOMES, OWGD, CLEDIANE GARCIA ALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE BENETTI LOVATEL - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OTAVIANO OLAVO PIVETTA - PREFEITO 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 152623 Nr: 1491-94.2018.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEP, PVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT

 Vistos etc.

1. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Tendo sido apresentada 

contestação, torna-se imprescindível, portanto, a concordância da parte ré 

com o pleito, conforme exigência do § 4º do art. 485 do CPC, providência 

esta que consta expressamente dos autos, conforme se observa à fl. 67.

2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

3. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do CPC, 

condeno a parte que desistiu ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além de verba advocatícia, que fixo em 10% do valor 
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atualizado da causa, ficando referida obrigação sob condição suspensiva 

de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

 4. Autorizo a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118429 Nr: 8649-11.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO BAGINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Intimação da parte embargante para que manifeste-se nos autos. 

(impugnação de fls. 174/179).

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000593-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNILZA REGO SARAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000593-98.2017.811.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, vislumbra-se que a autora litiga ao abrigo da 

justiça gratuita e que, de fato, não houve a suspensão da exigibilidade da 

cobrança dos honorários advocatícios fixados na sentença, mas tão 

somente das custas processuais. Por via de consequência, diante desta 

moldura, tomando-se em consideração a existência de omissão na 

decisão judicial, considero que o pedido deva ser acolhido. Ante o 

exposto, ACOLHO os embargos de declaração formulados por Cleunilza 

Rego Saraiva, para o fim de Promover a retificação do veredicto juntado 

no evento nº 12952332 e, consequentemente, devido à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, Suspendo a exigibilidade da 

cobrança dos ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários 

advocatícios) fixados na sentença, infligidos à autora. Declaro, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 82161 Nr: 1480-75.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JESUS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO 

- OAB:18267-O/MT

 Vistos etc.,

Ante a informação do cumprimento do mandado de prisão expedido em 

desfavor do recuperando (fl. 178), REVOGO o item “c” da decisão de fl. 

171.

Assim sendo, colha-se manifestação das parte, no prazo sucessivo de 03 

(três) dias, acerca do cálculo de liquidação das penas de fl. 182.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159135 Nr: 5311-24.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ESTEVAN AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905-0, WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - 

OAB:OAB/MT 23345

 Vistos etc.,

Considerando que o acusado encontra-se preso provisoriamente há cerca 

de 04 (quatro) meses e que o processo não segue o seu curso normal 

diante da não juntada/remessa/disponibilização do laudo pericial definitivo 

de constatação de substância entorpecente pelo Órgão Estatal 

competente, apesar das diligências encetadas pelo Ministério Público e 

pela Secretaria da Vara.

Considerando que o membro do Ministério Público manifestou pela dilação 

do prazo para juntada do referido laudo, com a consequente soltura do 

acusado.

 Considerando que a culpa da demora na tramitação processual não pode 

ser atribuída ao acusado.

Considerando os princípios constitucionais da duração razoável do 

processo e da presunção de inocência.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, 

REVOGO o decreto de prisão preventiva do acusado BRUNO ESTEVAN 

AGUIAR, qualificado nos autos.

Não obstante, fixo as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) Comparecer em todos os atos a que for intimado;

b) Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem 

autorização deste Juízo;

c) Não mudar de residência sem prévia comunicação a este Juízo.

Advirta-se o acusado que o descumprimento das medidas cautelares 

poderá acarretar na decretação da prisão preventiva.

Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver 

preso.

No mais, considerando as tentativas infrutíferas, expeça-se ofício à 

POLITEC e à autoridade policial, requisitando a juntada do laudo pericial 

definitivo de constatação de substância entorpecente, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 162003 Nr: 7136-03.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KETLYN HARTMANN KLIEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giordano Diego Proceski - 

OAB:15106/O

 Vistos etc.,

1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a 

mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser 

apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais e 

condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal.

 2. Cite-se a acusada e intime-a para comparecer a audiência de 

Suspensão Condicional do Processo que designo para o dia 26 de março 

de 2019, às 13h00min, devendo comparecer na presente audiência 

acompanhada de advogado, pois, caso não compareça acompanhada de 
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defensor constituído será lhe nomeado o ilustre Defensor Público que 

oficia nesta Comarca.

 3. Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto 

de Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da 

CNGC/MT).

 4. Dê ciência ao Ministério Público.

5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 162762 Nr: 7672-14.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENIR DE CASTILHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR OLIVEIRA - 

OAB:16.037/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 24 de janeiro de 2019, às 14h45min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 162903 Nr: 7747-53.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 13 de março de 2019, às 16h45min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 162917 Nr: 7755-30.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA PAULA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Ruhoff - OAB:17782

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 13 de março de 2019, às 15h40min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004832-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004832-14.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SANTO RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificada na 

inicial, ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela Antecipada em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, sustentando, em síntese, que seu nome encontra-se restrito nos 

órgãos de inadimplentes por uma dívida inexistente, uma vez que foi 

quitada. Consta nos autos em síntese que a requerente ao tentar realizar 

crediário em uma loja de departamentos, lhe informaram que seu nome 

possuía restrições, por uma suposta dívida junto à reclamada, o qual alega 

que já foi devidamente quitada. Relata ainda que tentou resolver o conflito 

amigavelmente, contudo não obteve êxito. Por fim, requer em sede de 

tutela antecipada determinação judicial para que o reclamado exclua o 

nome do autor do rol dos inadimplentes, bem como se abstenha de cobrar 

valores indevidos. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada exclua o 

nome do autor do rol dos inadimplentes. Assim sendo, ainda que numa 

análise superficial dos fatos entendo que estão presentes prova apta ao 

convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva ao 

deferimento da medida pleiteada, já que o reclamante trouxe o extrato do 

SPC/SERASA, bem como comprovante de pagamento do débito que, 

supostamente, originou a inscrição . Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada e determino que a reclamada promova exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de inadimplentes, até o deslinde da ação, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar a intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. 

Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de 

audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte 

requerida e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 
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do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 

de novembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004885-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CECONELLO JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004885-92.2018.8.11.0045. INTERESSADO: LUIS CARLOS CECONELLO 

JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. LUIS CARLOS CECONELLO JUNIOR, qualificado na 

inicial, ingressou com AÇÃO de INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS c/c 

PEDIDO de OBRIGAÇÃO de FAZER e PEDIDO de ANTECIPAÇÃO de 

TUTELA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, sustentando, em síntese, que recebeu uma fatura cobrando 

o valor de R$ 40.882,32 (quarenta mil, oitocentos e oitenta e dois reais e 

trinta e dois centavos), a título de recuperação de energia, em decorrência 

de uma avaliação no medidor da UC realizada pela reclamada a pedido do 

próprio Autor. Sustenta que com medida de precaução formulou o pedido 

de avaliação junto a reclamada, dos medidores das duas unidades 

consumidoras, em razão da ocorrência de variação exorbitante e 

injustificada do real consumo, com variação de valores altos, baixos e até 

zerados. Argumenta que o valor cobrado é incompatível com o valor 

mensal da sua fatura de energia. Dessa forma, pleiteia a concessão da 

tutela de urgência para o fim de determinar que a reclamada suspenda a 

cobrança da fatura citadas nos autos, bem como se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica. É, em síntese, o 

necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada 

suspenda a cobrança da fatura de R$ 40.882,32 (quarenta mil, oitocentos 

e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) e se abstenha de 

interromper o fornecimento da energia elétrica em razão do débito 

discutido nos autos. Assim sendo, ainda que numa análise superficial dos 

fatos entendo que estão presentes provas aptas ao convencimento 

acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva ao deferimento da 

medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e 

determino que a reclamada suspenda a cobrança do débito discutido nos 

autos, bem como se abstenha de interromper o fornecimento da energia 

elétrica em razão do débito discutido, até o deslinde da ação, a contar a 

intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados à parte reclamante. Defiro a inversão do ônus da prova nos 

termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que 

determino, desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da 

contestação, provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para justa e eficaz solução do 

litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004975-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON LIMA COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004975-03.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JACKSON LIMA COELHO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos. JACKSON LIMA COELHO, 

qualificado na inicial, ingressou com ação de Inexistência de Débito e 

Danos Morais e com pedido de tutela antecipada em desfavor de UNIC – 

SORRISO, sustentando, em síntese, que estuda na faculdade Unic de 

Sorrio/MT, e que desde o segundo semestre vem enfrentando dificuldades 

para cumprir integralmente com os boletos da mensalidade, em razão da 

variação de valores. Argumenta que procurou o SAA, negociou e pagou 

parte da dívida para que o requerente concluísse o curso. Por fim, em 

razão do débito discutido nos autos, pleiteia a concessão da tutela de 

urgência para o fim de determinar que a reclamada se abstenha de 

interromper incluir o nome do requerente no cadastro de inadimplentes. É, 

em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, em que o reclamante postula a concessão de 

tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, 

para que a reclamada se abstenha de incluir o nome do requerente no rol 

dos inadimplentes, em razão do débito discutido nos autos, até o deslinde 

da ação. Ademais, probabilidade do direito do requerente restou 

comprovada pelos documentos acostados nos autos, enquanto o perigo 

de demora consiste na impossibilidade de comprar a crédito, caso venha 

sofrer uma negativação aparentemente indevida. Assim sendo, ainda que 

numa análise superficial dos fatos entendo que estão presentes provas 

aptas ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que 

leva ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela 

de urgência pleiteada e determino que a reclamada se abstenha de incluir 

o nome do requerente no cadastro de inadimplentes, em razão do débito 
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discutido, até o deslinde da ação, a contar a intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. 

Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de 

audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte 

requerida e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 26 

de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001949-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001949-94.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS PEREIRA BARBOSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Intime-se o 

Requerente para manifestar-se acerca da petição de id. 16312132, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para análise do pedido de 

reconsideração. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005024-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JUNIOR GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005024-44.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS JUNIOR GOMES 

REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003755-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA COSTA GARIB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação de id. 15775084 e após compulsar detidamente os autos, 

CERTIFICO que não havia patrono habilitado no polo passivo, de modo que 

a intimação da parte reclamada não se perfectibilizou. Nesse passo, 

impulsiono o feito a fim de que seja habilitado o advogado da parte 

reclamada e, ato contínuo, para que seja renovada a intimação da 

sentença proferida. Aliás, vale consignar que, com o advento da 

RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018, que Regulamenta 

o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, que entrou em vigor 90 (noventa) 

dias após a data de sua publicação, o advogado deverá proceder à 

habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através 

da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme determina o art. 21 da 

aludida Resolução, o que não é o caso dos autos, haja vista que a 

sentença foi proferida antes de sua entrada em vigor. Lucas do Rio Verde 

- MT, 28 de novembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005041-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MYRTES BALBINO DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA ODONTOLOGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005041-80.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JULIANA MYRTES BALBINO 

DOS SANTOS LIMA REQUERIDO: CLINICA ODONTOLOGICA VANIA LILIAN 

BARBOZA LTDA - ME Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

do comprovante da negativação (SPC/SERSA/Protesto), sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004909-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES OAB - MT20034/O 

(ADVOGADO(A))
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JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004909-23.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JULIANE ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, PHILCO 

ELETRONICOS SA Vistos. JULIANE ALMEIDA SILVA ingressou com ação 

de Indenização por Danos Morais e pedido de tutela antecipada em 

desfavor de HAVAN – LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, ambos 

qualificados nos autos. Consta nos autos em síntese que a autora em 

09.12.2017 comprou um televisor da marca Philco TV LED 42” 

PH42B51DSGWA SMART/WIFI, no valor de R$ 1.799,90 (um mil setecentos 

e noventa e nove reais e noventa centavos) mais R$ 384,06 (trezentos e 

oitenta e quatro reais e seis centavos) de garantia estendida, totalizando 

R$ 2.183,96 (dois mil cento e oitenta e três reais e noventa e seis 

centavos0, devidamente parcelados. Sustenta que após os trâmites da 

compra, a autora levou o produto para casa com ajuda de amigos para 

transportar a TV. Ocorre que, após ler e cumprir todas as regras do 

manual de instruções, para sua surpresa ao instalar o produto em sua 

residência o televisor apresentou um risco preto na tela, na parte de cima, 

de modo que a autora não pode usufruir do produto. Narra que no dia 

seguinte procurou a reclamada Havan para resolver o problema, contudo 

não obteve êxito. Após as averiguações feitas pela reclamada Havan, a 

reclamada encaminhou o produto para a assistência técnica Split 

Climatização. Após alguns dias, a autora foi solicitada para comparecer na 

assistência técnica, e para o seu espanto ao chegar ao local viu que se 

tratava de empresa de conserto de ar condicionado, como se não 

bastasse isto, lhe informaram que o defeito no televisor teria sido causado 

por mau uso da requerente, e ainda, não teria o produto trocado, não 

haveria devolução de dinheiro tampouco o abatimento do valor do 

conserto, que seria no valor de R$ 1.650,00 (mil e seiscentos e cinquenta 

reais) devendo ser pago à vista e pela autora. Todavia, a autora alega que 

na época não tinha condições de pagar o conserto, haja vista que 

comprou o produto parcelado, e que até a presente data o televisor 

encontra-se dentro de uma caixa inutilizável. Argumenta que tentou de 

todas as formas, resolver o conflito em questão administrativamente, 

inclusive, buscou ajuda junto ao PROCON desta urbe, porém, sem 

sucesso. Por fim, requereu a concessão dos efeitos da tutela consistente 

em determinar a suspensão da cobrança das parcelas do televisor, que 

equivalem a R$ 218,39 (duzentos e dezoito reais e trinta e nove centavos) 

até o deslinde da ação. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, a 

reclamante postula a concessão de tutela urgência a fim de obter 

determinação judicial para que sejam suspensas as cobranças das 

parcelas restantes da compra do produto que equivalem a R$ 218,39 

(duzentos e dezoito reais e trinta e nove centavos), posto que a 

requerente segue pagando o televisor sem poder usufruir do produto, 

dessa forma, restou configurada a probabilidade do direito alegado (fumus 

boni iuris). Todavia, vale ressaltar que o produto foi comprado em 

09.12.2017, dividido em 10 parcelas iguais, demonstrando que a 

capacidade de suportar os pagamentos até a propositura da ação. 

Entretanto, para que não ocorra mais prejuízos à autora, ainda que numa 

análise superficial dos fatos, entendo que estão presentes provas aptas 

ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva 

ao deferimento parcial da medida pleiteada, devendo o valor remanescente 

ser depositado em juízo, de modo que seja qual for o julgamento de mérito, 

tanto autora quanto a parte requerida estarão resguardadas. Ante ao 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada e 

determino que a Requerente promova o depósito judicial das parcelas 

restantes do objeto discutidos nos autos, devidamente corrigidos com os 

juros e correção monetária, até o deslinde da ação, no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar a intimação desta decisão. Defiro a inversão do ônus da 

prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

pelo que determino, desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da 

contestação, provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para justa e eficaz solução do 

litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004263-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004263-13.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARISA DA SILVA BORGES 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. 

MARISA DA SILVA BORGES ingressou com Ação Anulatória de 

Cobranças Indevidas, Restituição de Valores e Danos Morais com pedido 

Liminar em desfavor de UNIÃO SORRISESNSE DE EDUCAÇÃO LTDA, 

todos qualificados na inicial, alegando, em síntese, que no segundo 

semestre de 2013, solicitou seu desligamento da instituição requerida 

seguida da transferência para a faculdade LA SALLE LRV. Relata que a 

reclamada não atendeu a sua solicitação e vem cobrando da requerente, 

valores referentes ao FIES, que, por sua vez, tem todos os pagamentos 

em dia, gerando grandes prejuízos à autora. Aduz que na faculdade LA 

SALLE não tem o benefício do FIES. Por fim, requereu a concessão dos 

efeitos da tutela, consistente em determinar que a reclamada restitua o 

valor que recebeu indevidamente, com intuito de garantir o direito de 

continuar estudando. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 
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alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No presente caso, a 

parte autora postula a concessão de tutela urgência, em determinar que a 

reclamada restitua o valor indevidamente recebido. Ocorre que, 

encontra-se ausente prova inequívoca apta ao convencimento acerca da 

verossimilhança da tese autoral, bem com a urgência, afigura-se incabível, 

o deferimento da medida de pleiteada, fazendo-se necessária a 

oportunização do exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte 

requerida. Posto isto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Defiro a 

inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a reclamada 

apresente, no prazo da contestação, provas quanto a fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para 

justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência 

de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). Retifique-se a autuação para que conste no 

polo passivo UNIÃO SORRISESNSE DE EDUCAÇÃO LTDA, Desentranhe-se 

o documento contido no id. 15816413, vez que estranho a estes autos. 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005016-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005016-67.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME Vistos. Dispensado o 

relatório. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

ADRIANA DE OLIVEIRA em face de ROYAL SUPERMERCADO LTDA ME, 

aduzindo em síntese que ao tentar efetuar a compra no comércio local foi 

surpreendida com a inscrição no serviço de proteção ao crédito –SPC, no 

entanto desconhece todas a s inscrições em seu nome. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203) Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de 

demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da 

alegação — dado a total ausência de comprovação de ocorrência de 

perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação 

pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por 

terceiro (exemplos de situações típicas que originam inscrições indevidas 

nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência de reclamação, 

efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou tentativa de 

resolução do problema através dos órgãos e serviços públicos de 

proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Para justa 

e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de 

conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Defiro a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde 

logo, que a reclamada apresente, no prazo da contestação, provas quanto 

a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 

373, II do CPC). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

de justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 

de novembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005010-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005010-60.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA Vistos. Dispensado o relatório. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 
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ADRIANA DE OLIVEIRA em face de LOJAS AVENIDA LTDA, aduzindo em 

síntese que ao tentar efetuar a compra no comércio local foi surpreendida 

com a inscrição no serviço de proteção ao crédito –SPC, no entanto 

desconhece todas a s inscrições em seu nome. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203) Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam 

a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Para justa 

e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de 

conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Defiro a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde 

logo, que a reclamada apresente, no prazo da contestação, provas quanto 

a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 

373, II do CPC). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

de justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 

de novembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005012-30.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 

ADRIANA DE OLIVEIRA, qualificado na inicial, ingressou com Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos, Danos Morais c/c pedido de Tutela 

Antecipada em desfavor de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

sustentando, em síntese, que seu nome encontra-se restrito nos órgãos 

de inadimplentes por uma suposta dívida indevida. Argumenta que 

procurou o PROCON no intuito de resolver o conflito em questão, e, por 

meio do atendimento n. 0116-003.2018-8, o representante da reclamada 

informou que e a negativação referia-se a uma compra realizada junto ao 

comércio SOUSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, contudo não obteve 

êxito. A autora afirma que nunca firmou contrato jurídico com reclamada e, 

em face do exposto requer em sede de tutela antecipada determinação 

judicial para que o reclamado exclua o nome do autor do rol dos 

inadimplentes. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada exclua o 

nome da autora do rol dos inadimplentes. Assim sendo, ainda que numa 

análise superficial dos fatos entendo que estão presentes provas aptas 

ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva 

ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada e determino que a reclamada promova exclusão do 

nome do reclamante do cadastro de inadimplentes, até o deslinde da ação, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar a intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. 

Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de 

audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. Defiro a inversão do 

ônus da prova, por entender que a parte autora é hipossuficiente, nos 

termos do art; 6º VIII do CDC. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a 

parte autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se 

também que o não comparecimento da parte reclamada à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a 

parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência de instrução e 

julgamento. Não havendo acordo na audiência de conciliação, a reclamada 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a 

audiência de instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 

9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

munido dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena 

de revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 
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CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005049-57.2018.8.11.0045
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Enoques Vitorino da Silva OAB - MT0015210A-O (ADVOGADO(A))
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Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005049-57.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOACY AURELIANO DA LUZ 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c pedido de Reparação de Danos 

Materiais e Morais. Obrigação de Fazer e Obrigação de Fazer e 

Concessão de Tutela Antecipada proposta por JOACY AURELIANO DA 

LUZ em face de BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, todos 

qualificados nos autos. Consta na inicial que o requerente, ao analisar a 

sua folha de pagamento percebeu que estava sendo efetuado descontos, 

de valores diferentes a cada mês, devido a uma suposta dívida junta a 

reclamada. Contudo, informa o autor que não nunca contrato qualquer tipo 

de empréstimo do requerido. O requerente aduz, ainda, que jamais 

autorizou a realização de tais empréstimos, tampouco sacou os valores. 

Ressaltou, que procurou o reclamada no intuito de resolver o conflito, 

contudo não obteve êxito. Requereu, em caráter liminar, determinação 

judicial para o fim de determinar que o requerido suspenda imediatamente 

a realização dos descontos na folha de pagamento do requerente. É a 

síntese dos fatos. Fundamento e Decido. É de trivial conhecimento que os 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cautelar se 

referem à plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). Para o seu deferimento liminar, indispensável se torna 

a previsão da ineficácia da medida concedida após o contraditório, nos 

moldes do art. 300 do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Omissis; §2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia.” Em que pese o posicionamento contrário de 

doutrinadores de peso, entende-se que a permissão para a concessão de 

tutela de urgência não se limita à hipótese prevista no referido artigo, no 

sentido de exigir-se a presunção de que o réu poderia, por ação ou 

omissão sua, tornar ineficaz a medida. Isso porque, essa interpretação 

restritiva do art. 300, §1º do CPC estaria em desacordo com uma das 

principais diretrizes do processo cautelar, qual seja, o poder geral de 

cautela, conferido ao juiz para agir conforme as particularidades do caso 

concreto. Não obstante, a concessão liminar da tutela de urgência guarda 

estreito vínculo com a possível ineficácia da medida, e não com a eventual 

conduta tomada pela parte requerida. No mesmo sentido, a opinião de Luiz 

Orione Neto: “Em primeiro lugar, entendemos que a ineficácia da medida 

não precisa estar umbilicalmente relacionada a uma atitude omissiva ou 

comissiva do réu. Basta que o ato de citá-lo importe numa demora que 

acabe por causar prejuízos que ponham em risco a efetivação da própria 

medida cautelar.” (in Processo Cautelar, São Paulo, Saraiva, 2004, p. 161) 

E cocclui o citado autor: “Portanto, a liminar inaudita altera parte pode ser 

outorgada sempre que houver urgência agônica na concessão da medida 

cautelar em virtude da existência de uma situação de perigo que poderá 

comprometer sua eficácia.” (cit., p. 162). Em análise aos autos, assim 

como aos documentos a ela colacionados, percebe-se que a parte 

requerente vem sofrendo descontos de empréstimos que, em tese, não 

teria contratado. Outrossim, o fumus boni iuris encontra-se configurado, 

uma vez que restou comprovada a verossimilhança do alegado pela parte 

autora, assim como o fundamento do dano de difícil reparação. Assim, 

estando presentes os pressupostos, imperiosa se faz a concessão 

medida liminar, corroborado com todos documentos e elementos 

carreados na exordial. Diante do exposto, atendendo aos termos da 

petição inicial, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a medida liminar pleiteada, para determinar que a reclamada 

SUSPENDA os descontos oriundos de empréstimos contratados junto ao 

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, até o deslinde da ação, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar a intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais 

perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. Defiro a 

inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a reclamada 

apresente, no prazo da contestação, provas quanto a fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para 

justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência 

de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 

de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005083-32.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DE JESUS ALVES 

GUEDES REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. Vistos. MARIA DE JESUS ALVES GUEDES, qualificado na inicial, 

ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, Danos 

Morais c/c pedido de Tutela Antecipada em desfavor de CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, sustentando, em síntese, que 

seu nome encontra-se restrito nos órgãos de inadimplentes por uma dívida 

devidamente quitada. Consta nos autos em síntese, que, no dia 05 de julho 

de 2018, a requerente efetuou o pagamento da dívida no valor de R$ 

1.813,25 (mil oitocentos e treze reais e vinte e cinco centavos), que 

venceria dia 06 de julho de 2018, ou seja, um dia antes do vencimento, 

conforme documento em anexo. Todavia, apesar disso, a reclamada 

indevidamente incluiu o nome da autora no rol dos inadimplentes, no dia 12 

de outubro de 2018. Diante o exposto, a autora requer em sede de tutela 

antecipada determinação judicial para que o reclamado exclua o nome da 

autora do rol dos inadimplentes. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A 

tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se 

amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 
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pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada exclua o 

nome da autora do rol dos inadimplentes, posto que a suposta dívida 

encontra-se devidamente quitada conforme o comprovante de pagamento 

em anexo. Assim sendo, ainda que numa análise superficial dos fatos 

entendo que estão presentes provas aptas ao convencimento acerca da 

verossimilhança da tese autoral, o que leva ao deferimento da medida 

pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e 

determino que a reclamada promova exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de inadimplentes, até o deslinde da ação, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar a intimação desta decisão, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos 

prejuízos causados à parte reclamante. Para justa e eficaz solução do 

litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000033-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BARREIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL HEITOR GARBIN PEREIRA OAB - RS86411 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000033-25.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELIANE BARREIRO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O 

feito comporta pronto julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, uma vez que a matéria não demanda a produção 

de outras provas em audiência, bastando a análise dos documentos já 

colacionados. Alega a parte autora que foi contratada para exercer 

atividade na função de Agente Socioeducativo do Sistema Socioeducativo, 

com carga horária de 40 horas semanais. Porém, no curso da contratação 

a autora ficou grávida, especificamente no mês de fevereiro de 2017, e no 

dia 17 de setembro de 2017 foi submetida a realização de parto prematuro. 

Informou, por outro lado, que o contrato de trabalho foi extinto no dia 02 de 

outubro de 2017, sem prorrogação e sem o recebimento de 

auxílio-maternidade, assim como também não houve pagamento de 

indenização por rescisão contratual. Pro outro lado, o pedido de 

pagamento junto ao INSS foi indeferido sob o argumento de que seria de 

responsabilidade do empregador. O requerido, por sua vez, defendeu a 

inexistência de direito ao recebimento de qualquer indenização, até porque 

o contrato de trabalho se encerraria no dia 01 de outubro de 2017, menos 

de duas semanas após o parto. Além disso, argumentou que não há prova 

nos autos quanto ao direito pleiteado pela requerente. A discussão dos 

autos limita-se à aplicabilidade ou não do disposto do art. 10, II, do Ato das 

Disposições Transitórias (ADCT) a funcionária contratada pelo Estado em 

caráter temporário. Com efeito, é possível aferir pelos documentos 

coligidos nos autos que a autora foi contratada na função de Agente 

Socioeducativo com lotação no Município de Lucas do Rio Verde, na forma 

estabelecida no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Em que pese 

os argumentos defendidos pelo requerido, a proteção à maternidade e o 

direito à licença à gestante encontra fundamento na Constituição Federal, 

conforme artigo 7º, inciso XVIII, e art. 10, II, “b”, do ADCT, sendo tais 

disposições aplicáveis às servidoras públicas, seja qual for o regime a 

que se submete, incluindo-se as contratadas por prazo determinado, como 

a autora. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM 

COMISSÃO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À 

INDENIZAÇÃO. 1. As servidoras públicas empregadas, inclusive as 

contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de 

trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à 

estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses 

após o parto. Precedentes: RE n. 579.989-AgR, Primeira Turma, Relator 

Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 29.03.2011, RE n. 600.057-AgR, 

Segunda Turma, Relator Eros Grau, Dje de 23.10.2009 e RMS n. 24.263, 

Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, Dje de 9.5.03. 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AI n. 804.574/DF, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.08.2011). CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. MILITAR. ADMISSÃO EM 

CARÁTER TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 

ISONOMIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃOE ART. 10, II, b, do ADCT. 

AGRAVO IMPROVIDO. I. As servidoras públicas e empregadas gestantes, 

independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à 

licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória 

desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme 

o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II. Demonstrada a 

proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o 

princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre servidora 

pública civil e militar. III. Agravo regimental improvido. (RE 597.989/AgR/PR, 

Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09.11.2010). Ademais, a 

lei prevê a concessão de licença à servidora gestante, sem qualquer 

ressalva relativa às servidoras contratadas por prazo determinado, 

revelando-se irregular a dispensa da requerente, sem observação do 

prazo da licença-maternidade. Os documentos coligidos nos autos 

comprovam que no mês de setembro de 2017, antes da data de 

encerramento do contrato, a autora encontrava-se de 

licença-maternidade. Por outro lado, é fato incontroverso nos autos que o 

contrato de trabalho foi encerrado, sem renovação, no dia 02.10.2017. 

Porém, inviável a reintegração da autora ao cargo, pois que em se 

tratando de contrato de trabalho temporário, não há normas para garantia 

do emprego da requerente. Com efeito, o requerido deverá ser condenado 

a indenizar a autora pelo valor equivalente à remuneração durante a 

gestação e no período de cinco meses após o parto, descontados 

eventuais valores já pagos na via administrativa. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação de 

cobrança proposta por ELIANE BARREIRO DA SILVA em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO e condeno o requerido ao pagamento de 

indenização à parte autora no montante equivalente a 180 dias de 

salário-maternidade, em relação as parcelas vencidas desde o parto, bem 

como a indenização correspondente à estabilidade provisória, a partir do 

término do contrato até o quinto mês subsequente ao parto, mais as 

verbas reflexas de 13º salário e indenização de férias com acréscimo e 

de 1/3 correspondente, calculados com base na última remuneração 
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mensal paga, sobre o qual incide correção monetária pelo IPCA-E e juros 

de mora de 6% (seis por cento) ao ano desde a data em que deveriam ser 

pagos, descontados eventuais valores pagos na via administrativa 

apurados na fase de cumprimento de sentença. Consequentemente, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Considerando o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870/947, Tema 810 

de Repercussão Geral, quanto aos juros de mora e correção monetária 

dos débitos fazendários, observar-se-á o seguinte na fase de 

cumprimento de sentença: (i) a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA-E, devida a partir da data em que 

o pagamento deveria ter sido realizado corretamente e; (ii) juros 

moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica 

não-tributária, devem ser observados os índices à caderneta de 

poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/09, desde a citação, conforme artigo 405 do 

Código Civil. Não há condenação em custas processuais e nas verbas de 

sucumbência, por expressa vedação legal (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 28 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leio, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.0099/95 para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 28 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004464-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX BENEDITO PAIXAO LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004464-39.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ALINE DAL MOLIN 

REQUERIDO: ALEX BENEDITO PAIXAO LEMES Vistos. I.Relatório. 

Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta 

julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 

do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, deixou de 

comparecer à sessão de conciliação, incidindo, dessa forma, os efeitos 

da revelia na forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, não houve 

requerimento pela requerida em relação à produção de provas (art. 349 do 

CPC). Ressalte-se que embora a Lei n. 9.099/95 determina que a citação 

da parte seja pessoal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a citação 

direcionada ao endereço da parte e recebida por pessoa devidamente 

identificada é válida para os todos os efeitos. Nesse sentido também é a 

orientação do Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor”. No caso dos autos, o Aviso de 

Recebimento foi recebido e identificado pelo seu recebedor (Id. 

10807916). Desse modo, tendo em vista que a parte reclamada 

devidamente citada deixou de apresentar contestação, bem como deixou 

de comparecer à sessão de conciliação, decreto-lhe a revelia. No mérito, a 

reclamante aduz ser credora da parte requerida no valor de R$ 3.855,34 

(três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) 

referente a serviços advocatícios, cujo trabalho foi desempenhado na 

ação trabalhista n. 0002262-56.2014.5.23.0101, manejada pela autora em 

favor do requerido, que tramitou na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 

conforme se documentos que instruem a petição inicial. Por outro lado, os 

valores exigidos pela autora encontram-se devidamente discriminados, 

sendo desnecessários maiores detalhes acerca da natureza do débito, 

observando-se que os documentos apresentados na inicial apontaram os 

elementos necessários para o regular exercício de defesa do requerido. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada 

na ação de cobrança proposta por ALINE DAL MOLIN em desfavor de 

ALEX BENEDITO PAIXÃO LEMES, e condeno o requerido ao pagamento da 

quantia de R$ 3.855,34 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e 

trinta e quatro centavos) à parte autora, sobre o qual incido correção 

monetária pelo INPC a partir do vencimento da dívida, e juros de mora de 

1% ao mês (art. 405 do CC) a partir da citação. Consequentemente, julgo 

extinto o processo com análise do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, 

em não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Não há condenação em custas processuais e nas verbas 

de sucumbência, por expressa vedação legal (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 28 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leio, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.0099/95 para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 28 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000753-89.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO PAULO PINTO DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por FRANCISCO PAULO PINTO DA SILVA em 

desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida 

que se impõe. No caso, dúvidas não há que a pretensão da parte autora 

se trata de reprodução de ações propostas anteriormente, quais sejam: 

processos n. 1000752-07.2018 e 1000751-22.2018, e que, inclusive, já 

receberam sentença de mérito. Com efeito, ressai dos autos a identidade 

dos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir, restando 

configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 337, § 1º do Código de Processo Civil, 

“verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada”. Aliás, estabelece o art. 485, inciso V, que ocorre 

a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz acolher a 

alegação da perempção, litispendência ou da coisa julgada. Ademais, 

dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485 do CPC), que 

o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos 

nºs IV, V, VI e IX. Assim, uma vez demonstrado de forma evidente a 

ocorrência de litispendência, pois se verifica a identidade de partes, causa 

de pedir e pedido, outro caminho não há a não ser reconhecer de ofício, 

com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Ante o 

exposto, reconheço o instituto jurídico da litispendência entre os 

processos e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito, com fundamento nos artigos 337, § 1º e 485, inciso V, e § 3º, 

do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as baixas e anotações necessárias. Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 27 

de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leio, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.0099/95 para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 28 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

juíza de direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CARDOSO SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001252-44.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ROSELI CARDOSO SANTANA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente 

comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando 

indispensável a dilação probatória. Preliminarmente, não há falar em 

ilegitimidade passiva do segundo requerido, tendo em vista a unicidade do 

sistema de saúde (SUS), porquanto as três entidades federativas – União, 

Estado e Município – são solidariamente responsáveis pela prestação de 

serviços de saúde, conforme previsão do art. 198 da Constituição Federal 

e da Lei n. 8.080/90, podendo ser cada uma delas, individual ou 

conjuntamente, demandada para responder sobre tal obrigação. Sobre o 

tema, cito o seguinte julgado do STF: “Paciente portadora de doença 

oncológica – Neoplasia maligna de baço – pessoa destituída de recursos 

financeiros – direito à vida e à saúde – necessidade imperiosa de se 

preservar, por razões de caráter ético-jurídico, a integridade desse direito 

essencial – fornecimento gratuito de meios indispensáveis ao tratamento e 

à preservação da saúde de pessoas carentes – dever constitucional do 

Estado (CF, art. 5°, “caput” e 196) – Precedentes (STF) – 

Responsabilidade solidária das pessoas políticas que integram o estado 

federal brasileiro – consequente possibilidade de ajuizamento da ação 

contra um, alguns ou todos os entes estatais – recurso de agravo 

improvido (RE 716777 AgR/RS Rio Grande do Sul AG REg. No Recurso 

Extraordinário, Rel. Min. Celso de Mello. Julgamento: 09.04.2013. órgão 

julgador: Segunda Turma). Sem destaque no original. Por se tratar de 

medida excepcional e extrema, não há cogitar a necessidade de ação de 

interdição prévia para veiculação da medida de internação compulsória, 

prestação afeta ao direito à saúde, porquanto aqui se trata de presumível 

incapacidade temporária e situação de urgência, tendo por finalidade única 

a prestação da garantia constitucional à saúde, sem reflexos patrimoniais 

ou postulações relativas ao instituto do mandato. O pedido de internação 

compulsória é juridicamente possível haja vista que o ordenamento pátrio 

prevê, em tese, possibilidade da condenação ao custeio da internação 

indicada. Trata-se, na verdade, de mero cumprimento do direito 

constitucional à saúde, direito público subjetivo e prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição da República, conforme se nota em seu artigo 196. A parte 

autora tem legitimidade para propor a ação que visa à internação 

compulsória de seu filho, maior e dependente de bebida alcoólica, para 

tratamento e reabilitação social, independente de prévia interdição. É o 

entendimento consolidado da jurisprudência, cuja medida já era prevista no 

então revogado Decreto n. 24.559/34, que admitia a internação de 

toxicômanos ou intoxicados habituais por ordem judicial ou requisição de 

autoridade pública ou a pedido do próprio paciente ou solicitação de seu 

conjugue, pai, filho ou parente até o 4° grau, ou outro interessado; e ainda 

o Decreto n. 891/38, art. 29, prevê a internação obrigatória ou facultativa 

dos toxicômanos ou os intoxicados habituais, seja por entorpecentes ou 

por inebriantes em geral ou bebidas alcoólicas. Da mesma forma, há 

interesse de agir da parte autora, por ser internação compulsória não 

poderia a autora internar seu filho sem propor ação judicial, já que é praxe 

das pessoas viciadas negar a própria dependência e dificilmente iriam 

procurar tratamento voluntário para a sua dependência. Além disso, os 

argumentos trazidos nas contestações dos requeridos demonstram a 

resistência do poder público ofertar o tratamento sem ordem judicial e, 

portanto, está caracterizada a resistência à pretensão da autora. No 

tocante à capacidade econômica da autora, a presunção de veracidade 

da alegação de hipossuficiência deve prevalecer, porque não elidida por 

qualquer prova em sentido contrário, valendo ressaltar que a parte autora 

encontra-se assistida pela Defensoria Pública, presumindo-se que para 

estar assistida submeteu-se a triagem da referida instituição. Já o 

aventado escalonamento das funções ou competências, advindos da 

implantação do SUS, não exime os entes públicos da prestação de 

assistência integral aos doentes, independente da gravidade ou tipo de 

moléstia. Com efeito, a internação compulsória, até por dar azo à privação 

da liberdade, é medida de extrema e excepcional, só passível de 

decretação depois de apurado quadro de necessidade por laudo ou 

atestado médico. É o que prevê a Lei Federal n. 10.216/2001, que dispõe 

sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, em especial 

em seus artigos 4º, 6º e 9º. Nos termos do dispositivo legal constante no 

art. 6º, da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica, seja voluntária, 

involuntária ou compulsória, somente será levada a efeito mediante laudo 

médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. No caso dos 

autos, existe laudo circunscrito por profissional de psiquiatria, indicando a 

necessidade da internação da paciente para tratamento de 

desintoxicação. O médico assistente é o profissional que detém melhores 

condições de avaliação e indicação do tratamento mais eficaz e efeitos 

positivos para a manutenção da qualidade de vida e recuperação da 

saúde do paciente, cuja indicação não pode ser contestação sem a devida 

contraprova. Assim sendo, havendo elementos suficientemente aptos a 

comprovar que o paciente Giliardi Cardoso Santana padece de moléstia 

psiquiátrica, e consoante alhures consignado, o acolhimento da pretensão 

inicial é medida que se impõe. Ressalte-se, por oportuno, que trata-se de 

pessoa humilde, de parcos recursos, sobretudo porque, para propor a 

presente ação, procurou a Defensoria Pública de Mato Grosso. Logo, não 

tem condições financeiras de arcar com os custos de sua internação de 

forma particular. Tendo a vida e a saúde precedência sobre todos os 

demais bens juridicamente tutelados, não podendo ser colocados em 

perigo pela falta de condição econômica para custear o tratamento, cabe 

ao Poder Público a responsabilidade de supri-lo, de forma concorrente, em 

todos os níveis de governo, sendo por isso certo a procedência da 

demanda, por estes e pelos seus próprios fundamentos. Consigne-se, por 

outro lado, que inexiste indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o 

Poder Executivo. Se a situação concreta faculta ao administrador 

alternativa, o Judiciário não pode censurar seu juízo discricionário. 

Todavia, caso a hipótese concreta se discuta a subsunção da conduta 

administrativa aos parâmetros legais, é possível controle judicial sobre o 

comportamento abusivo ou omissão abusiva. Isso porque o administrador 

pode escolher a melhor maneira de executar a lei, mas não pode omitir-se 

quando tem o dever de agir. Igualmente, relevante anotar que a cláusula 

da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo 

objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo ente público, com a 

finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 

constitucionais, notadamente, quando, dessa conduta governamental 

negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos 

constitucionais impregnados de um sentido de essencial 

fundamentalidade. Importa destacar ainda que o poder discricionário do 

administrador público deve ser exercido dentro do campo permitido pela 

legalidade, assim, a avaliação da conveniência e da oportunidade encontra 

barreiras nos limites da legalidade e constitucionalidade. O limite no 

presente caso é o direito à vida e à saúde que o paciente tem respaldado 

no caput do art. 5º, no art. 6º e no art. 196, todos da Constituição Federal 

e na Lei n. 8.080/90, sendo descipiendo anotar que a divisão 

administrativa de atribuições realizada pelo SUS não pode afastar este 

conjunto de normas de hierarquia notadamente superior. Em razão das 

normas citadas não se pode ventilar a tese do Estado, assim como do 

segundo requerido, que imputam ao outro a responsabilidade, pois neste 

caso estar-se-ia diante de responsabilidade solidárias dos requeridos. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta 

por ROSELI CARDOSO SANTANA para internação compulsória de seu 

filho Giliardi Cardoso Santana em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, e TORNO 

DEFINITIVA a tutela de urgência concedida nos autos (Id. 1480865). 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 
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posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 28 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leio, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.0099/95 para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 28 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001901-72.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANA SOARES DE 

OLIVEIRA MASCARELLO REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta pronto julgamento, 

nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que 

a matéria não demanda a produção de outras provas em audiência, 

bastando a análise dos documentos já colacionados. Afasto a preliminar 

de ilegitimidade de parte arguida pelo requerida, uma vez que de acordo 

com as provas dos autos, embora não tenha sido o Município de Lucas do 

Rio Verde quem inseriu o nome da autora no cadastro de inadimplentes, a 

causa foi a ausência de repasse de valores para o banco credor, quando 

houve desconto do respectivo valor da remuneração da Autora, conforme 

documentos coligidos nos autos. Além disso, como empregador o 

requerido anuiu e assumiu a responsabilidade de descontar do servidor o 

valor e realizar o repasse ao banco credor. Em relação aos demais 

argumentos, trata-se de questão de mérito que será analisada em conjunto 

nesta decisão. Por outro lado, o pedido da autora é juridicamente possível 

porquanto não encontra-se vedação na legislação brasileira. A autora 

alega que no ano de 2013 era funcionária pública da municipalidade e 

contratou empréstimo consignado para desconto em folha de pagamento 

firmado com a Caixa Econômica por meio do contrato n. 

01103383110000159917, assumindo a parcela mensal de R$ 309,09 

(trezentos e nove reais e nove centavos). Porém, a parcela vencida em 

10.11.2015 não foi repassada para a instituição bancária, que em razão 

da inadimplência, inseriu o nome da autora no rol de inadimplentes, o que 

impediu a requerente assumir outros compromissos. Os demonstrativos de 

pagamento de salário (Id. 7326859) comprovam que houve descontos da 

remuneração da autora pelo requerido, inclusive da parcela vencida em 

10.11.2015, podendo ser aferido que trata-se de empréstimo consignado 

entre a autora e a Caixa Econômica. Assim, factível que a autora foi 

privada de parcela de sua remuneração, conquanto a municipalidade ré 

tinha efetuado o desconto do valor devido à Caixa Econômica Federal, 

contudo, não efetuou o repasse do valor descontado ao seu legítimo 

credor, de modo que a autora acabou por sofrer as consequências de ter 

o nome inscrito no cadastro de inadimplentes, conforme extrato coligido 

nos autos (Id. 7326807). Dessa forma, é possível aferir que o objeto de 

inscrição no rol de inadimplentes diz respeito ao contrato consignado que 

são objeto de descontos em folha de pagamento da parte autora – ou por 

quem contrata empréstimo na modalidade consignado -, conforme ficou 

demonstrado nos autos. O extrato coligido nos autos pela requerida (Id. 

12633866) demonstra que a parcela vencida em 10.11.2015 não foi 

repassada à Caixa Econômica na data do vencimento, mesmo tendo 

havido o desconto na folha de pagamento da servidora. Contudo, é 

possível aferir pelo extrato juntado no evento 1263387, apresenta no 

movimento do histórico anexado pelo requerido sob a sigla de 

movimentação interna “Incor”, demonstrando que embora tenha sido 

repassado a referida quantia, foi com atraso, o que ensejou a negativação 

do nome da servidora no cadastro de devedores pelo banco credor. Logo, 

que a municipalidade falhou ao descontar a quantia da remuneração da 

servidora e não ter repassado ao banco na data devida, tal como era o 

seu dever legal contratual. Assim, de acordo com a contestação 

apresentada a requerida aquiesceu em relação a responsabilidade, 

sobretudo em relação aos fatos que lhe foram imputados, limitando-se a 

invocar a ausência de responsabilidade sob o argumento de que trata-se 

de mero aborrecimento da parte. Pelo contrário, os documentos coligidos 

nos autos não demonstram o repasse do valor ao credor no mês do 

referido desconto, sendo esta falha o objeto da presente ação. À vista 

disso, anoto que a responsabilidade objetiva, seja subjetiva, comprovada 

está, pelos documentos coligidos nos autos que comprovam que a 

Municipalidade não realizou o repasse da quantia devida para a instituição 

bancária credora do valor descontado da folha de pagamento da 

servidora, no prazo devido. Assim sendo, resta evidente o dano moral 

sofrido pela atora que teve seu inscrito no rol de inadimplentes 

indevidamente, cujo dano decorre da situação vexatória circunstância a 

ser cobrada por dívida que deveria ser paga, afinal, o requerido 

descontou a correspondente parcela da remuneração a servidora, a qual 

deveria ter sido repassada para quitação do débito junto ao banco credor, 

na data do vencimento. Ademais, inafastável o dano moral no caso 

examinado, à medida em que a municipalidade se apropria indevidamente 

dos valores descontados da folha de pagamento da parte autora, sendo, 

portanto, de rigor a procedência dos pedidos. Em relação ao quantum 

indenizatório, anoto que a finalidade da reparação do dano moral é 

oferecer compensação ao ofendido atenuando seu sofrimento e, quanto 

ao causador do dano, tem caráter sancionatório para que não pratique ato 

lesivo a personalidade das pessoas (caráter pedagógico). Sendo assim, 

diante dos fatos acima narrados, e considerando que a parte autora, além 

de ter sido considerada inadimplente mesmo após ter sofrido desconto 

dos valores sua folha de pagamento, entendo razoável a fixação da 

quantia da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), utilizando 

como parâmetro outras ações julgadas neste Juízo. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação de 

cobrança proposta por ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA MASCARELLO 

em desfavor de MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, para: (i) TORNAR 

DEFINITIVA a tutela de urgência concedida nos autos (Id. 12268706) e; (ii) 

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de composição por dano moral, sobre o qual incide 

correção monetária pelo IPCA/E a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do evento 

danoso (data da inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes), 

contados da citação. Consequentemente, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Considerando o que foi decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no Recurso Extraordinário n. 870/947, Tema 810 de Repercussão 

Geral, quanto aos juros de mora e correção monetária dos débitos 

fazendários, observar-se-á o seguinte na fase de cumprimento de 

sentença: (i) a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA-E, e; (ii) juros moratórios incidentes sobre 

condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser 

observados os índices à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, desde a 

citação, conforme artigo 405 do Código Civil. Não há condenação em 

custas processuais e nas verbas de sucumbência, por expressa vedação 

legal (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 28 de 

novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leio, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.0099/95 para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 28 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002384-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COSTA KNEBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDERES TERESINHA RONSANI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002384-68.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANO COSTA KNEBEL 
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REQUERIDO: VALDERES TERESINHA RONSANI DOS SANTOS Vistos. 

I.Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito 

comporta julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, 

inc. II e 344 do Código de Processo Civil, por tratar-se de réu revel; e, além 

disso, não houve requerimento por parte da reclamada quanto à produção 

de provas (art. 349, do CPC). As fotografias coligidas nos autos 

demonstram que efetivamente o reclamante executou os serviços de 

construção de imóveis na propriedade da requerida. Além disso, a 

reclamada compareceu à sessão de conciliação e tinha pleno 

conhecimento acerca do pedido do autor, mas quedou-se inerte e 

concordou de forma tácita com a pretensão formulada pelo reclamante. 

Trata-se de presunção juris tantum que, no caso dos autos, deveria ser 

impugnada mediante prova em contrário pela devedora. Vale dizer, a 

devedora, ora ré no presente caso, cumpria demonstrar, detidamente, a 

existência de eventuais fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da 

obrigação apresentada pela prova escrita trazida nos com a inicial (art. 

373, II, do CPC). Com efeito, em se tratando de ação versando sobre 

direito patrimonial, e por inexistentes quaisquer das exceções previstas no 

art. 345, do CPC, tenho como verdadeiras as alegações da parte autora, 

haja vista não vislumbrar indícios que possam contrariar o que foi afirmado 

na peça inaugural, o que faço com fundamento no art. 344, do Código de 

Processo Civil. Além disso, a prova documental coligida nos autos ampara 

sobremaneira a pretensão deduzida na peça inicial pelo reclamante. O 

processo comporta julgamento antecipado, haja vista que prescinde da 

produção de provas em audiência e a concordância tácita do requerido 

com o pedido inicial. III. Dispositivo. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na ação de cobrança proposta por 

ADRIANO COSTA KNEBEL em desfavor de VALDERES TERESINHA 

ROSANI DOS SANTOS, e condeno a parte requerida ao pagamento do 

crédito de R$ 10.471,18 (dez mil, quatrocentos e setenta e um reais e 

dezoito centavos). Considerando que a dívida encontra-se corrigida na 

data da propositura da ação, sobre o crédito incide correção monetária 

pelo INPC desde o dia subsequente à propositura da ação, e juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Consequentemente, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento 

no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado 

desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o montante da 

condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 

1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

28 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leio, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.0099/95 para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 28 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo juíza de direito
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MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THERMOSOLUTION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

REFRIGERACAO LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001146-48.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS S. R. LTDA - EPP REQUERIDO: THERMOSOLUTION INDUSTRIA 

E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA. - ME Vistos. 

O despacho exarado no evento 5893775 determinou a emenda da petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, consistente na juntada nos autos do 

enquadramento atualizado da empresa, e do cartão CNPJ atualizado, a fim 

de aferir a regularidade da pessoa jurídica. Porém, decorreu sem 

manifestação da parte autora e não houve manifestação de eventual 

justificativa. A inércia da parte autora demonstra total desinteresse no 

prosseguimento da causa, justificando a extinção do processo sem 

análise do mérito. Ante o exposto, indefiro a inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 

485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado e não havendo manifestação da parte, 

certifique-se e arquivem-se mediante cautelas de praxe. Publicação no 

PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 28 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leio, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.0099/95 para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 28 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIZETE RODRIGUES FEITOSA OAB - PR21762 (ADVOGADO(A))

EDUARDO BATISTEL RAMOS OAB - PR31205 (ADVOGADO(A))

CRISTHIANE PACHECO FERST OAB - PR66462 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001388-41.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRE RODRIGUES 

FRANCISCO REQUERIDO: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA 

DE MEDICOS Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da obrigação, 

realizada pela Executada, a extinção é medida que se impõe consoante à 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto isto, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Desde já defiro o levantamento 

dos valores, em favor do Exequente. Expeça-se o alvará. Intime-se 

pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, nos termos do 

art. 450, §3º da CNGC. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004889-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A ELY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo 1004889-32.2018.8.11.0045 Vistos. Em análise da 

petição inicial apresentada pela parte autora (Id. 16539029), verifica-se 

que os argumentos e fundamentos expostos são confusos e desconexos, 

não decorrendo da narração dos fatos, a conclusão lógica dos pedidos. 
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Assim, as informações trazidas ao conhecimento deste Juízo, por ora, não 

são suficientes para a apreciação dos pedidos liminares, bem como para 

iniciar a presente ação. Isso posto, intime-se a parte requerente, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, explicando de forma clara 

os fatos da forma como ocorreram, ou seja, importante esclarecer em 

primeiro lugar qual o serviço que foi contratado pelo cliente com a empresa 

autora, juntando o respectivo contrato que foi realizado; a conduta ilícita 

praticada pela requerida, explicando o defeito ocorrido e qual produto que 

deu defeito, se o produto utilizado pelo autor no serviço foi adquirido da 

empresa requerida, qual valor que o autor desembolsou para pagamento 

do alegado prejuízo e que pretende ver restituído, e ainda informar a 

ligação das notas fiscais juntadas da empresa Ruffino Acabamento e 

Comércio de Materiais e da Spaço Luz Iluminação, ao caso em análise, 

reformulando os pedidos de modo claro e objetivo, visando a prestação da 

tutela jurisdicional almejada, sob pena de indeferimento da exordial, nos 

termos do art. 330, inciso I, § 1º, inciso III, do CPC. Intime-se e cumpra-se. 

Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de novembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003565-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE DE OLIVEIRA MORAIS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003565-07.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 10.314,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ROSANE DE 

OLIVEIRA MORAIS DE LIMA Endereço: Av.São Paulo, 240-e, cidade nova, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

polo ativo, para no prazo legal, impugnar à contestação juntada nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 28 de novembro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000041-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

GABRIEL MOREIRA NEVES OAB - MG171392 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000041-02.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 224.162,29 ESPÉCIE: 

[CARTÃO DE CRÉDITO, CARTÃO DE CRÉDITO]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., S/N, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N - 

Predio Prata 4 Andar, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO 

PASSIVO: Nome: LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME 

Endereço: Avenida Goias, 1881, Jardim das Palmeiras, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO, para no prazo legal, se manifestar 

acerca da juntada do AR negativo. LUCAS DO RIO VERDE, 28 de 

novembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004167-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004167-95.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: CLAUDIO DE LIMA 

SILVA Endereço: Rua Brizola, 385, quadra 29, lote 05, Jaime Seiti Fujii I, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido Fica 

Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) 

do(a) Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do 

processo acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA 

O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 13/02/2019 (quarta-feira), às 08h30 

ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 28 de novembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36077 Nr: 1100-23.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LEONARDO HANSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13605-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 

12.208-A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar os advogados das partes, 

e se existentes, os assistentes técnicos da perícia marcada para início no 

dia 19/12/2018, fazendo constar que se de interesse de qualquer das 

partes, agendar atendimento com a expert via telefone (65)99931-3860 ou 

email: marymedeyros@yahoo.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31647 Nr: 1727-61.2009.811.0045

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 123339 Nr: 2243-37.2016.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIR JOSÉ DA SILVA DAROLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação aviada 

por MACIR JOSÉ DA SILVA DAROLD em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando o réu a conceder ao autor 

o Beneficio de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 42 

e seguintes da Lei 8.213/91, devidos a partir da data da sua incapacidade, 

fevereiro de 2015 (laudo de p. 116, resposta quesito n. 11), descontadas 

as parcelas já pagas a titulo de auxilio doença e respeitada a prescrição 

quinquenal. Correção Monetária e Juros de MoraA Correção monetária 

incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada 

prestação, pelo INPC.Os juros moratórios incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas 

eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, 

para as que lhe são posteriores.Concedo a tutela antecipada nesta 

sentença, devendo ser implantado o benefício no prazo, máximo de 

30(trinta) dias, após a intimação desta decisão. Em razão do princípio da 

sucumbência, tendo o requerido decaído na maior parte dos pedidos, 

condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 

10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social.Sem 

condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 

1º da Lei 8.620/93.Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a 

Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame 

necessário, considerando que as parcelas em atraso não ultrapassaram o 

limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do NCPC.Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 116098 Nr: 7310-17.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MIGUEL CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E 

SERVIÇOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES - 

OAB:66227, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, WILLIAM DOS 

SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 14485

 Defiro o pedido do exequente de p. 60/61.

Expeça-se nova carta precatória para citação do executado, nos termos 

do despacho exarado a p. 21, para pagamento do valor atualizado da 

divida, conforme planilha anexada a p. 62.

Intime-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105071 Nr: 1330-89.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA NASCIMENTO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G W M RIBEIRO ME (EXPLOSÃO DEZ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Indefiro o pedido do exequente, quanto a fixação de multa diária, já que 

conforme oficio e documento de p. 60/61, o registro impugnado, GWM 

Ribeiro - ME, CNPJ 15.393.548/0001-16(p. 19), já foi retirado do CNIS da 

autora.

No mais manifeste a exequente sobre o oficio do INSS de pp. 60/61, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se novamente pessoalmente a empresa executado a efetuar com o 

pagamento do valor devido, conforme cálculo de p. 73, sob pena de 

incidência de multa de 10%, no prazo de 15(quinze) dias.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120859 Nr: 1013-57.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação aviada 

por BENEDITO ANTUNES em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, condenando o réu a conceder ao autor o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 

devidos a partir de 19.02.2011. Correção Monetária e Juros de MoraA 

Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, pelo INPC.Os juros moratórios incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da 

citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.Concedo a 

tutela antecipada nesta sentença, devendo ser implantado o benefício no 

prazo, máximo de 30(trinta) dias, após a intimação desta decisão. Em 

razão do princípio da sucumbência, tendo o requerido decaído na maior 

parte do pedido, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, 

conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93.Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário, considerando que o autor já vinha 

recebendo beneficio de auxilio doença, durante o tramitar do feito, assim 

as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso 

I c/c § 3º, inciso I, do NCPC.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se às anotações de estilo.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003006-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIDE MELO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1003006-84.2017.8.11.0045 AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS REQUERENTES: 

ROSICLEIDE MELO DO NASCIMENTO REQUERIDOS: HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA – HOSPITAL SANTA ROSA. VISTOS. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRO DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

ajuizada por ROSICLEIDE MEDO DO NASCIMENTO em face do HOSPITAL 

DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA – HOSPITAL SANTA ROSA. 

Verifica-se dos autos, que a contestação fora apresentada no evento de 

Id. 10929346, suscitando as seguintes preliminares: a) denunciação à lide 

em relação ao Centro Médico Pró-Saude, Dr. Aguinaldo Cesário e Dra. 
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Luciana Serrano Datsch, ao argumento que se faz necessária, para 

apuração de eventual parcela de culpa dos denunciados, pois, não 

obstante a responsabilidade objetiva do hospital, a responsabilidade dos 

denunciados é subjetiva, sob o fundamento do disposto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. E ainda, se rejeitado o pedido de 

denunciação à lide e, que na hipótese da procedência do pedido inaugural, 

não restaria assegurado ao mesmo, o direito de regresso, pois os 

possíveis causadores dos supostos danos alegados pela requerente, não 

estariam integrados à lide, bem como não exercido o direito do 

contraditório e da ampla defesa daqueles; b) ilegitimidade passiva; c) 

inépcia da inicial, por ausência de causa de pedir em relação aos danos 

materiais alegados. O ato conciliatório restou infrutífero, conforme Termo 

de Sessão de Mediação anexo ao Id. 10937964. A impugnação aportou 

aos autos (Id. 11545988), confutando os argumentos de defesa 

esposados pela parte requerida, reiterando os pedidos inaugurais. Vieram 

os autos conclusos. É o relato necessário. Como dito, cuida-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO PRO DANOS MATERIAIS E MORAIS em trâmite entre as 

partes acima indicadas. Inicialmente, nota-se que resta pendente a 

apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, requerido pela parte 

autora. Pois bem. Observa-se que, na casuística em tela, que o objeto da 

demanda consubstancia-se na alegação de erro médico, estando 

presentes, assim, as figuras do fornecedor (hospital) e do consumidor 

(paciente), considerando que as atividades dos hospitais em relação aos 

pacientes se enquadra na definição de “serviço” (§ 2º., art. 3º., CDC). 

Dessa forma, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, a inversão do ônus da prova será concedida se preenchidos 

um dos requisitos elencados no aludido dispositivo, isto é, a 

verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, 

requisitos tais que são alternativos. Assim, no presente caso, é certa a 

hipossuficiência econômica, técnica e intelectual da autora, frente à parte 

requerida, cabendo por isso a inversão do ônus da prova como forma de 

facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Sobre essa matéria, 

seguem os seguintes julgados exemplificativos do Superior Tribunal de 

Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.DANOS 

MATERIAIS E MORAIS PELO FATO DO PRODUTO.INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA DEFESA. 1.-. Para garantia do 

exercício do direito de ampla defesa do consumidor, estabelece-se a 

possibilidade a inversão do ônus da prova em seu benefício quando a 

alegação por ele apresentada seja verossímil ou, alternativamente, quando 

for constatada a sua hipossuficiência. 2.- A hipossuficiência a referida 

pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da possibilidade de inversão do 

ônus da prova está relacionada, precisamente, com o exercício dessa 

atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja 

de ordem técnica seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a 

causa ou a extensão do dano. 3.- Há de se atentar, porém, para que não 

seja imputado ao réu o ônus de uma prova que foi inviabilizada pelo 

próprio autor, o que não sucede na hipótese dos autos. 4.- Não é possível, 

em sede de recurso especial, examinar se os documentos que instruem a 

petição inicial constituem lastro probatório suficiente ou se a prova pericial 

(indireta) podia ser validamente dispensada, tendo em vista a Súmula 

07/STJ. 5.- Recurso Especial a que se nega provimento, com observação 

de que todo o manancial probatório deverá ser ulteriormente ponderado, 

afastando-se similitude entre inversão de ônus da prova com confissão 

ficta de matéria fática. (REsp 1325487/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª 

Turma, julgado em 28/08/2012, DJe 14/09/2012). “CONSUMIDOR. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE SAQUES 

INDEVIDOS DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. POSSIBILIDADE. 

HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC. 1. Trata-se 

de debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta 

bancária, efetuado mediante cartão magnético, quando o correntista, 

apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. 2. O art. 

6º, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de 

defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será 

deferida quando a alegação por ele apresentada seja verossímil ou 

quando for constatada a sua hipossuficiência. 3. Reconhecida a 

hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a 

realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se 

imperiosa a inversão do ônus probatório. 4. Considerando a possibilidade 

de violação do sistema eletrônico e tratando-se de sistema próprio das 

instituições financeiras, a retirada de numerário da conta bancária do 

cliente, não reconhecida por esse, acarreta o reconhecimento da 

responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de 

ser ilidida nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC. 5. Recurso especial 

não provido.” REsp 1155770/PB, Rel. Min.ª Nancy Andrighi, 3ª Turma, 

julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012. O Tribunal de Justiça do Paraná, 

não discrepa quanto ao entendimento do STJ em caso semelhantes, 

vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DO CÓDIDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.” TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1281910-4 - Campo Largo - Rel.: Ângela Khury – Unânime - J. 09.04.2015. 

Desta feita, sopesando o acervo fático probatório dos autos e 

considerando que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, 

segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do 

consumidor e de sua hipossuficiência, impõe-se o deferimento da inversão 

do ônus da prova, ante o reconhecimento da hipossuficiência e 

vulnerabilidade do autor frente aos réus. Isso posto, defiro a inversão do 

ônus da prova, requerido pela parte autora. Passo à análise das 

preliminares suscitadas pela parte requerida em contestação (Id. 

10929346). Da Denunciação à lide. Pretende a parte requerida, a 

denunciação à lide do Centro Médico Pró-Saude, bem como do Dr. 

Aguinaldo Cesário da Silva (CRM/MT 1559) e Dra. Luciana Serrano Datsch 

(CRM/MT 7666), nos termos do art. 125, III, do CPC. Argumenta, que o 

acidente os danos sofridos pela parte autora foram originados pela 

conduta médica dos denunciados à lide, sendo assim imprescindível o 

ingresso dos denunciados à lide, argumentando que todos os fatos 

alegados na inicial contra o nosocômio requerido decorrem do atendimento 

prestado pelos denunciados durante o atendimento dispensado à autora. 

Pois bem. A denunciação da lide é disciplinada no art. 125 do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, 

promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo 

relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que 

possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que 

estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, 

o prejuízo de quem for vencido no processo. De antemão, entendo que 

não merece acolhimento o pedido dos requeridos, visto que, ausente no 

caso, qualquer das hipóteses dispostas nos incisos do art. 125 do CPC. 

Na hipótese, não há que se falar em necessidade de denunciação a lide 

para posterior ação de regresso, posto que o § 1º do art. 125 do CPC, é 

claro no sentido de que o direito de regresso será exercido em ação 

autônoma quando a denunciação for indeferida, deixar de ser promovida 

ou não for permitida, de tal modo, não haverá a perda do direito material do 

denunciante. Verifica-se do excurso fático, o que pretende o requerido é 

a denunciação da lide como meio de defesa na presente ação 

indenizatória, como tentativa de atribuir aos denunciados a 

responsabilidade por eventual condenação relativa aos danos sofridos 

pela autora em decorrência da morte de seu nascituro, bem como a 

histerectomia causada pela retirada do feto. Ou seja, em outras palavras, 

visam os requeridos, transferir o nexo de causalidade para aqueles que 

pretendem denunciar, o que não pode ser admitido. Nesse sentido é a 

jurisprudência em casos análogos: TRF-4 - AG: 50504862720154040000 

Data de Publicação: 31/03/2016. EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. ÓBITO. RECÉM 

NASCIDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. 

INDEFERIMENTO. Hipótese em que descabe a denunciação à lide dos 

médicos que atenderam o paciente, em demandas em que se pleiteia a 

reparação de danos com base na responsabilidade estatal objetiva, 

podendo a instituição hospitalar ré, se assim entender pertinente, ajuizar 

ação de regresso autônoma contra o profissional. É firme a compreensão 

desta Corte no sentido de que, "sendo o juiz o destinatário da prova, cabe 

a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade desta, 

podendo determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê 

o art. 130 do Código de Processo Civil. AI 5050486-27.2015.404.0000, 

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 

30/03/2016, TERCEIRA TURMA. REsp. 801.691/SP Data da Publicação: 

15/12/2011 EMENTA: “RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. 

MÉDICA PLANTONISTA QUE ATENDEU MENOR QUE FALECEU NO DIA 

SEGUINTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O HOSPITAL. 

DENUNCIAÇÃO DA MÉDICA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO DE 

EMERGÊNCIA. RELAÇÃO DE PREPOSIÇÃO DO MÉDICO COM O HOSPITAL. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. PRODUÇÃO DE PROVAS 
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QUE NÃO INTERESSAM AO PACIENTE. CULPA DA MÉDICA. ÔNUS 

DESNECESSÁRIO. 1. A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à 

atividade do profissional plantonista, havendo relação de preposição entre 

o médico plantonista e o hospital. Precedentes. 2. O resultado da demanda 

indenizatória envolvendo o paciente e o hospital nada influenciará na ação 

de regresso eventualmente ajuizada pelo hospital contra o médico, porque 

naquela não se discute a culpa do profissional. 3. Qualquer ampliação da 

controvérsia que signifique produção de provas desnecessárias à lide 

principal vai de encontro ao princípio da celeridade e da economia 

processual. Especialmente em casos que envolvam direito do consumidor, 

admitir a produção de provas que não interessam ao hipossuficiente 

resultaria em um ônus que não pode ser suportado por ele. Essa é a ratio 

do Código de Defesa do Consumidor quando proíbe, no art. 88, a 

denunciação à lide. 4. A culpa do médico plantonista não interessa ao 

paciente (consumidor) porque o hospital tem responsabilidade objetiva 

pelos danos causados por seu preposto; por isso, é inviável que no 

mesmo processo se produzam provas para averiguar a responsabilidade 

subjetiva do médico, o que deve ser feito em eventual ação de regresso 

proposta pelo hospital. 5. A conduta do médico só interessa ao hospital, 

porquanto ressalvado seu direito de regresso contra o profissional que 

age com culpa. De tal maneira, a delonga do processo para que se 

produzam as provas relativas à conduta do profissional não pode ser 

suportada pelo paciente. 6. Recurso especial conhecido e não provido.” 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 06/12/2011. Cumpre ressaltar também, que mesmo que fosse 

obrigatória a denunciação à lide, porém, havendo a necessidade de 

realização de provas específicas à lide secundária, a denunciação 

deveria ser inadmitida, sob pena de afronta aos princípios da economia e 

celeridade processual. A este respeito, transcrevo a lição de Teresa 

Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da 

Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: “Se houver a necessidade 

de dilação probatória exclusiva e específica à lide secundária, a 

denunciação deve ser inadmitida para se evitar que se volte contra seu 

próprio fim, que é a concretização da economia e celeridade processuais”. 

(Primeiros Comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo 

/ coordenação Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al.] – 1ª Edição – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 226/227). Ademais, 

destaco que nos termos do art. 70, III do Código de Processo Civil, a 

denunciação da lide é obrigatória àquele que estiver obrigado, pela lei ou 

pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a 

demanda. Este não é o caso dos autos, uma vez que não há previsão 

legal nem foi demonstrada a existência de cláusula contratual neste 

sentido. Posto isto, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide do Centro 

Médico Pró-Saude, bem como do Dr. Aguinaldo Cesário da Silva (CRM/MT 

1559) e Dra. Luciana Serrano Datsch (CRM/MT 7666). Da ilegitimidade 

passiva. A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e 

como tal será analisada, quando da prolação da sentença. Da inépcia da 

inicial. A parte requerida alegou preliminar de inépcia da petição inicial, que 

não merece prosperar, pois é inepta quando da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos 

incompatíveis entre si, o que não se verifica no caso em tela. À propósito, 

nota inserta na obra Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo 

(2ª edição, Revista dos Tribunais, pág. 303), de Luiz Guilherme Marinoni e 

Daniel Mitidiero, do seguinte teor: “Se dela consta o pedido e a causa de 

pedir, ainda que o primeiro formulado de maneira pouco técnica e a 

segunda exposta com dificuldade, não há que se falar em inépcia da 

petição inicial. O que interessa é se da exposição e do requerimento do 

autor consegue-se compreender o motivo pelo qual está em juízo e a tutela 

jurisdicional que pretende obter, ainda que confusa e imprecisa a inicial”. 

Desta feita, nota-se que a petição inicial possibilitou amplamente a 

compreensão da demanda proposta, tanto que permitiu o pleno exercício 

de defesa exercitado pela parte requerida às pp. 40/59 e 110/116. Nesse 

sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do 

de São Paulo: “Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 

responsabilidade civil e indenização por danos morais. Inépcia da inicial 

rejeitada, vez que possibilitou o exercício do contraditório e a ampla 

defesa. Cópia do documento de identidade do Autor e comprovante de sua 

residência que não são documentos essenciais à propositura da ação. 

Autor devidamente qualificado na inicial, com indicação de seu endereço. 

Relação jurídica não demonstrada. Indevida inscrição do nome do Autor no 

cadastro de inadimplentes. Dano moral caracterizado e arbitrado em R$ 

78.800,00, reduzido para R$ 15.000,00, com incidência da correção 

monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros 

moratórios a partir da indevida negativação (Súmula 54 do STJ). Verba 

honorária mantida. Sentença reformada em parte. Preliminar rejeitada e 

recursos prov idos em par te.  TJSP -  Apelação N º 

0000064-81.2014.8.26.0434. Órgão Julgador - 3ª Turma Cível. Publicação: 

27/01/2016 . Relatora MARIA DE LOURDES ABREU.” Isso posto, rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial levantada pela parte requerida. Não 

havendo mais preliminares a serem analisadas, declaro SANEADO o feito. 

Fixo como ponto controvertido da lide o seguinte: falha, negligência, 

imprudência ou imperícia do serviço médico prestado pela parte Hospital 

Santa Rosa e seus profissionais à parte requerente, que ensejou o óbito 

fetal em sua 33ª semana gestacional, implicando na retirada do útero da 

autora (histerectomia), ensejando assim, no direito em ser indenizada 

pelos danos sofridos, nos termos alegados e relatados na peça inaugural. 

Para dirimir tal ponto controvertido, DEFIRO incialmente a produção da 

pericial médica, bem como a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal 

da autora, conforme requerido. Nomeio, DR. GUIDO VACA CESPEDES, com 

endereço profissional Centro Médico Cespedes sito à Avenida Parana, n.º 

561 – S, Bairro Centro, em Lucas do Rio Verde/MT, CEP: 78.455-000, 

telefones: (65) 3549-3226 e (66) 9616-0609; E-mail: guivace@hotmail.com, 

médico perito cadastrado em nossos sistemas, para realização da pericia 

nos prontuários médicos carreados aos autos pelas partes. Intime-se o 

perito para dizer se aceita o encargo e declinar seus honorários, os quais 

serão suportados pela parte requerida, a qual requereu a realização da 

pericia (Id. 10929346 – p. 52), conforme o estabelecido no art. 95, do CPC. 

Em havendo discordância com os honorários, diga o perito. Em havendo 

concordância, intime-se o perito para início dos trabalhos. Desde já, fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem ASSISTENTE 

TÉCNICO e QUESITOS, caso ainda não tenham apresentado (art. 465, do 

CPC). Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo. Após a 

juntada do laudo, vistas às partes, no prazo sucessivo de 10(dez) dias, 

iniciando-se pela parte autora. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos, 

para novas deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 27 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31544 Nr: 544-93.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior, Wolcer Freitas Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Compulsando os autos verifiquei que, embora certificada suposta inércia 

da executada em relação a constrição de ativos financeiros de sua 

titularidade, consta dos autos, um suposto depósito pelo executado 

(558-vs).

 Nesse passo, previamente à transferência dos valores bloqueados por 

meio do bacen jud, renove-se a intimação da exequente para que 

manifeste-se, em 05 (cinco) dias, acerca da informação de fl. 558-vs.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86717 Nr: 1203-97.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tura & Tura Ltda., Serineu Osmar Tura, Simone Tura
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando concordância da exequente em relação aos cálculos 

apresentados pela executada (fls. 250/251), HOMOLOGO-OS para que 

surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Nesse passo e considerando que há valores depositados nos presentes 

autos (fl. 225), defiro o pedido de transferência de valores formulado às 

fls. 259/260, devendo referido alvará ser expedido em nome do 

beneficiário específico, devolvendo-se à executada, o saldo 

remanescente.

Após, retornem-me conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101849 Nr: 3315-68.2015.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MAURICIO DE ALMEIDA SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luiz Costa Saggin - 

OAB:5734-mt

 Intime-se a exequente para querendo, manifestar-se em 10 (dez) dias, 

acerca do pedido e documento colacionados às fls. 127/129, sob pena de 

arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31155 Nr: 154-26.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Aparecida Mendes de Souza, Celia A 

Mendes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, João Antonio Costa de Freitas Almeida - 

OAB:147.789/MG

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo 

exequente.Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e 

o seu prazo.Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente 

de nova deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.Após a 

intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) 

dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 6.830/90, 

o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80945 Nr: 3966-42.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Ortolan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Nesse passo, intime-se a executada para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 910, da 

Lei 13.105, de 16 de março 2015, salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 85, § 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1034501 Nr: 4660-64.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSN, VdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdS, VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina de Jesus Porto 

Silva Scotton - OAB:OAB/MT 20.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Regina Leite 

Gnutzmann - OAB:19.383-0/MT

 Em consulta ao Sistema Apolo, foi possível verificar a existência de 

petição da requerida, pendente de juntada.

 Nesse passo, retornem os autos ao Cartório para a providência 

supramencionada.

 Após, intime-se a autora para querendo, manifestar-se em 15 (quinze) 

dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 111127 Nr: 3098-88.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR CABRAL AGUIRRE EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA FURTADO DE OLIVEIRA 

- OAB:16755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto inserção 

quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na 

Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores 

(RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de 

Trânsito – DENATRAN.Verifica-se, por uma vaga leitura do referido 

dispositivo, que o sistema em questão serve somente à inserção e retirada 

de constrições judiciais de veículos, não servindo para consulta, 

mormente executiva.Mais severas ainda são as restrições administrativas, 

constantes no mesmo regramento de observância obrigatória citado, 

quanto à utilização do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é 

específico ao aduzir que:Art. 476. As requisições de informações à 

Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos).Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos.Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações.Assim sendo, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, 

requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97739 Nr: 901-97.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albino Ceccatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nesse passo, expeça-se competente ofício requisitório de pagamento de 

pequeno valor, haja vista que o crédito executado é inferior ao limite 

previsto pelo artigo 17, parágrafo 1º, da Lei 10.259/01, conforme cálculos 

de fl. 63.Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição 

de alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100429 Nr: 2475-58.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fiat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Martins - OAB:84.314 - 

OAB/SP

 Cite-se a executada, nos termos da decisão de fl. 138-vs, porém, via 

carta com aviso de recebimento e, não, via mandado.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85622 Nr: 137-82.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Balerini de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Cite-se a parte executada, para contestar o pedido de habilitação no 

prazo de 05 (cinco) dias (artigo 690 do Código de Processo Civil).

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93769 Nr: 2976-46.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Nesse passo, intime-se a executada para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 910, da 

Lei 13.105, de 16 de março 2015, salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 85, § 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15119 Nr: 2051-31.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diana Alves de Araujo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sônia Araújo de Lima - 

OAB:25224

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido à fl. 115.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 33405 Nr: 2414-76.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecidon Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Guilherme Soares - 

OAB:28695/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente a colacionar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

planilha atualizada do débito.

Após, intime-se a executada para, querendo, manifestar-se no prazo legal 

e, então, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84942 Nr: 3780-82.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Martins de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB SP 149.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Barbosa da Silva - 

OAB:OAB 22.859

 Intime-se a exequente para que manifeste-se, em 05 (cinco) dias, sobre o 

pedido e documento colacionados às fls. 135/137.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115140 Nr: 5551-56.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 
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CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103390 Nr: 4396-52.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusemy Cavalcante dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17300/B

 Consoante se infere dos autos, os valores vinculados ao feito e, 

levantados pela exequente são os relativos ao depósito de fl. 91-vs, 

efetivado após o bloqueio de ativos financeiros por meio do Bacen Jud.

 Nesse passo e considerando que a dívida já fora integralmente cumprida, 

bem como que já houvera a transferência dos valores constritados via 

Bacen, para a conta única, promova a respectiva vinculação ao feito com 

posterior levantamento em favor da parte executada Banco Itaúcard S/A, 

certificando-se o ocorrido.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31501 Nr: 501-59.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Sérvio Túlio de Barcelos, José 

Arnaldo Janssen Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Volmir Miguel Fries, Marlene Maria 

Fries

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT, 

Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 Mantenham-se os autos suspensos até ultimação do agravo de 

instrumento 1011000-70.2018.8.11.0000.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1025328 Nr: 6397-39.2017.811.0021

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Resende Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lobo de Abreu Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karulliny Neves da Silva - 

OAB:OAB/MT 19075 A, Rodrigo Resende Lobo - OAB:OAB/GO 20.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Martins de 

Araújo - OAB:28.431/GO, Ovídio Martins de Araújo - OAB:GO - 5570

 Estando a lide composta, de rigor a prévia intimação da requerida para 

querendo, ratificar o pedido de homologação de desistência formulado 

pela autora ou, opor-se à referida postulação, oportunidade em que o feito 

prosseguirá em seus ulteriores termos.

Nesse passo, intime-se a parte requerida para que manifeste-se em 05 

(cinco) dias, sobre o pedido de homologação de desistência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89454 Nr: 3787-40.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. F. dos Reis Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Cristhiano Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B, Melchior Fulber Caumo - OAB:9.918/MT

 Considerando o depósito espontâneo promovido à fl. 229, de rigor o 

acolhimento do pedido retro.

Nesse passo, proceda à vinculação do referido montante ao presente 

feito e, após, promova-se a transferência dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

Após, intime-se a exequente a requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85124 Nr: 3964-38.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonora Guerra Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por LEONORA GUERRA 

PARREIRA em face do MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT.

 Realizados alguns atos processuais, restou informado nos autos, o 

cumprimento da obrigação (fl. 306).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84457 Nr: 3297-52.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT, Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT

 Defiro o levantamento dos honorários sucumbenciais em favor da Douta 

Advogada, bem como, dos demais valores, em favor da própria parte.

 Dessa forma, proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

presentes autos, devendo referidos alvarás ser expedidos em nome dos 

beneficiários específicos, nos termos da presente determinação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22156 Nr: 1502-50.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucindo Arsego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Moreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3.737

 Deixo de acolher o pedido às fls. 312/313, eis que compete à parte 

interessada colacionar ao feito o endereço da parte adversa.

 Nesse passo, intime-se a autora a requer medida efetivas ao 

prosseguimento do feito, consignando para cumprimento o prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19031 Nr: 2184-39.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19031 Nr: 2184-39.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001689-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LUIS BORTOLUZZI OAB - RS37764 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ANTÔNIO BUENO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001689-89.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN 1) Tratam-se os presentes autos 

de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 23 

de novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001693-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIEIRA GOMES OAB - MG39152 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI APARECIDO MAPELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001693-29.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

DO BRASIL SA 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 23 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001683-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGRICOLAS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISA COMAR OAB - PR48308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

JOSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SERGIO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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Referência: autos n.º 1001683-82.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGRICOLAS S.A. 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 23 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001694-14.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LESY VIEIRA DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001694-14.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LESY 

VIEIRA DE FARIA Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios 

da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º 

da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), 

intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. Água Boa, 23 de 

novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001318-28.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL ROLAMENTOS LTDA - ME - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARCELO ZANELATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001318-28.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

MUNDIAL ROLAMENTOS LTDA - ME - EPP Cumpra-se a finalidade do ato 

deprecado, eis que a autora comprovou nos autos o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme comprovante de pagamento 

inserido no Id nº 16278458. Ademais, consigno que a audiência 

realizar-se-á no dia 29 de novembro de 2018, às 12h30min, no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Comarca de 

Canarana - MT. Cumpra-se. Água Boa, 28 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001480-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BORGES FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES OTTONI DA PAIXAO (RÉU)

ROMILDA PAIXAO MORAES (RÉU)

VALDIR PEREIRA PAIXÃO (RÉU)

ARMELINDO PEREIRA DA PAIXAO (RÉU)

JOSELI VALERIO DA PAIXAO (RÉU)

IRACI PAIXAO IORA (RÉU)

CARLOS ANGELO DRUMM DE MORAIS (RÉU)

CELMO IORA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001480-23.2018.8.11.0021 AUTOR(A): JOSUE 

BORGES FRANCA 1) Inicialmente, determino a alteração da classe 

processual do presente feito, eis que trata-se de Carta Precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 23 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001488-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. P. (LITISCONSORTE)

JOAO BATISTA ALVES VIEIRA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONETE DOS SANTOS DIAS OAB - 956.903.521-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (LITISCONSORTE)

Hospital Regional de Agua Boa - MT (LITISCONSORTE)

MUNICIPIO DE CANARANA (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001488-97.2018.8.11.0021 LITISCONSORTE: 

MARCOS VINICIUS DIAS PINHEIRO, JOAO BATISTA ALVES VIEIRA 

REPRESENTANTE: JONETE DOS SANTOS DIAS Tratam-se os presentes 

autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta 

comarca, requerendo o cumprimento de ordem. Entretanto, verifica-se que 

houve a preclusão da audiência anteriormente designada. Nesse passo, 

oficie-se o juízo deprecante, para informar nova data de audiência, a fim 

de cumprir o ato deprecado. Informado nos autos a nova data, voltem-me 

os autos conclusos para demais deliberações. Cumpra-se. Água Boa, 27 

de novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001531-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO REGATIERI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEONARDO BARRETO DE SOUZA OAB - SP158840 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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Referência: autos n.º 1001531-34.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIO 

REGATIERI NETO 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos do item 2.7.1 da CNGCJ/MT, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o 

recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a 

presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da 

devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme item 2.7.2 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 

Visando possibilitar o cumprimento, nomeio como perito a empresa REAL 

BRASIL, devidamente cadastrada no Banco de Peritos da Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (dados anexos), para que 

proceda a perícia pleiteada, respondendo aos quesitos eventualmente 

formulados pelas partes. 5) Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos, nos termos 

do artigo 465, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. 6) Intime-se o 

perito sobre sua nomeação, devendo apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 10 (dez) dias. 7) Com a proposta nos autos, dê-se vista as 

partes. 8) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique 

o juízo deprecado, conforme exige o item 2.7.4 da normativa em comento, 

sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.. 9) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 10) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 26 de 

novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000688-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MSF LUBRIFICANTES EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000688-69.2018.8.11.0021 AUTOR(A): M 2 

COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Analisando os autos, 

verifica-se que as partes não compareceram na audiência de conciliação 

e julgamento designada, conforme termo inserido no Id nº 14497938. 

Registro no entanto, que consoante se infere na decisão lançada no Id nº 

13648299, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação, poderá ser considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça. Ademais, verifica-se que a parte autora 

manifestou-se nos autos no mesmo dia em que realizar-se-ia a audiência 

(18.07.2018), entretanto, não pediu redesignação, não compareceu e não 

apresentou justificativa plausível para o não comparecimento na referida, 

ônus que lhe incumbia. Assim, considerando o disposto no art. 334, § 8º, 

do Código de Processo Civil, aplico à parte autora multa no montante de 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida, a ser revertida 

em favor do Estado. No mais, diante do pedido com Id nº 14236708, 

designo nova audiência de conciliação e mediação para o dia 23 de 

Janeiro de 2019 às 16h30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

consignando as demais deliberações contidas na decisão inicial. Cite-se e 

intime-se o requerido no endereço declinado na manifestação com Id nº 

14867299, devendo a referida realizar-se por meio de Oficial de Justiça. 

Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de 

justiça para a prática dos atos determinados na presente decisão, e 

considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código de 

Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas de 

atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil. 

Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016, 

sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do sistema 

PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 21 de 

novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

 PRAZO: 30 (TRINTA)DIAS

AUTOS Nº : 1001529-64.2018.8.11.0021

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: CLAUDINEIDE RODRIGUES, Endereço: rua BC4, 424, 

universitário, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000

PARTE RÉ: OLIDE SOLIMAN, Endereço: rua 1, 861, centro, ÁGUA BOA - 

MT - CEP: 78635-000 e MARIA IVETE DE SOUZA SOLIMAN, Endereço: rua 

1, 861, centro, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/10/2018 17:38:33

VALOR DA CAUSA: R$ 50.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, com fundamento no art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular.

RESUMO DA INICIAL: A parte requerente, acima qualificada, ajuizou a 

presente ação, contra a parte requerida, tambem acima qualificada, 

alegando ser legitima possuidora do imóvel abaixo transcrito, de forma 

mansa, pacífica, ininterrupta e sucessiva por mais de 10(dez) anos, 

conforme demonstraram os titulos anexados aos presentes autos.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um lote urbano registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa sob a matricula nº 1.131, 

com área de 248,546, locado sob nº 03-A, da quadra nº 91, loteamento 

coopercana, Cidade de Água Boa-MT, com os seguintes limites e 

confrontações: Frente com a Rua 03, medindo 7,00 m, lado direito com o 

lote 03 medindo 40,00 m, lado esquerdo com o lote 04 medindo 40,00 m e 

fundos com o lote nº 06, medindo 7,00 m.

DESPACHO:1 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 

12 de dezembro de 2018 às 16h30min (MT) a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 
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quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o Defensor Público pessoalmente, nos termos do art. 

186, §1º, do CPC para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE 

pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. 10 – DEFEREM-SE os benefícios constantes 

no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 12 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Água 

Boa/MT, 26 de outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE. Juiz de Direito

Eu, Vilma Teixeira Lopes Mignoni, Técnica Judiciária, digitei.

Água Boa - MT, 28 de novembro de 2018.

Odilo Genovai. Gestor Judiciário. Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000650-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO MARCHESI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS ZANIN OAB - SP376038 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Esbulhadores Desconhecidos (RÉU)

JOSE MARIA SCOTON (RÉU)

ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão de ID nº 16119168

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000650-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO MARCHESI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS ZANIN OAB - SP376038 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Esbulhadores Desconhecidos (RÉU)

JOSE MARIA SCOTON (RÉU)

ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida da 

decisão de ID nº 16119168

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 8378 Nr: 816-97.2004.811.0021

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Fernando Rossi, Paulo Eduardo Rossi, João Carlos 

Rossi, Miguel Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurisan de Santana Azevedo, HÉLIO ABRÃO 

IUNES TRAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 

3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Freitas Pires 

- OAB:21500/GO, Luiz Mauro Pires - OAB:4232/GO, Renato Freitas 

Pires - OAB:21850/GO, Tenório César da Fonseca - OAB:9285/GO

 1. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca do recolhimento dos honorários periciais, sob pena de 

extinção do feito.

2. Após, CONCLUSOS.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116646 Nr: 6613-34.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALRdS, Francisca Adriana Barbosa Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Rocha de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante do pleito de fl. 32, ABRA-SE vista dos autos à Defensoria 

Pública Estadual, para que promova o impulsionamento necessário do 

feito.

2. Após, CONCLUSOS.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 81402 Nr: 239-41.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGOG, LKOG, LMOS, LOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante da divergência quanto aos valores bloqueados, DILIGENCIE-SE o 

Senhor Gestor junto ao Departamento da Conta Única do TJ/MT solicitando 

informações acerca dos valores transferidos para a conta judicial, no 

montante de R$ 1.512,57 (mil quinhentos e doze reais e cinquenta e sete 

centavos), indicando, inclusive, sua destinação.

2. Com o retorno das informações, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100289 Nr: 2395-94.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Renato de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 1. INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresente cálculo atualizado do crédito pretendido, sob pena de tornar 

sem efeito o acordo firmado às fls. 49/49-v.

2. Após, CONCLUSOS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34683 Nr: 3694-82.2010.811.0021

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semear Comercio de Cereais e Insumos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - 

OAB:6057/O, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147, 

Renata S. C. Napuri - OAB:OAB/RS 73.380, Roberta Basso Canale - 

OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante da certidão negativa de fl. 175, INTIME-SE a parte autora, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, impulsione o feito com as medidas que 

entender de direito.

2. Após, CONCLUSOS.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36332 Nr: 933-44.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinto Alves Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação reivindicatória de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos às fls. 172/173, sendo pleiteado pela 

credora o levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109132 Nr: 1939-13.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVFdM, KMMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFRdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 

13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação execução de alimentos em que a parte executada 

afirma a ocorrência de adimplência da obrigação alimentícia vindicada 

nesta demanda, motivo pelo qual requereu a extinção do processo, nos 

termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil (fl. 77).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

 Fundamenta-se e decide-se.

Em análise do feito, nota-se pela manifestação do exequente de que a 

obrigação alimentícia referente ao objeto litigioso desta demanda restou 

satisfeita.

 Desta forma, com fundamento no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, este Juízo JULGA EXTINTA a execução de 

alimentos.

 PROMOVA-SE o levantamento de eventual constrição.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102057 Nr: 3478-48.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orion Turismo LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franklin Barbosa dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Batista Machado - 

OAB:20185/MT

 Em manifestação do acordo apresentado por ORION TURISMO LTDA e 

pelo réu FRANKLIN BARBOSA DOS REIS (fls. 65/66) foi noticiada a 

composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo a 

homologação e a extinção do processo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 65/66), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 65/66), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100495 Nr: 2517-10.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANY DE SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ SANTANA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Em relação aos alimentos presentes, INTIME-SE a parte devedora 

pessoalmente para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o débito alimentar, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, ex vi do artigo 

528 do CPC .2 – CONSIGNE-SE no mandado que o não atendimento do 

comando anterior no prazo concedido acarretará o encaminhamento da 

decisão para protesto, sem prejuízo da decretação da prisão civil por até 3 

(três) meses, na forma dos §§1º e 3º do art. 528 do CPC.3 – De outro 

lado, em relação aos alimentos pretéritos, INTIME-SE a parte devedora 

para cumprimento da sentença – pagamento do valor da dívida alimentar 

atualizada, acrescida das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios em favor do Fundo Especial para o 

Aperfeiçoamento e Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública 

do Estado (FUNADEP) no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC, ressalvada a aplicação do art. 98, §3º do 

Código de Processo Civil. 4 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento 

voluntário (“3”), EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na forma do 

artigo 523, §3º do Código de Processo Civil de bens na forma indicada 

pelo credor. 5 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, 

EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores eventualmente 

depositados em favor da parte credora, observando-se a regra do art. 

528, §ª do CPC.6 – CONSIGNEM-SE no ato de citação da parte devedora 

que, transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o 
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prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios 

autos (artigo 525 do CPC).7 – Havendo nos autos elementos que 

evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte exequente com espeque no artigo 98 

do Código de Processo Civil.8 – Transcorrido o prazo do item “1”, 

ABRA-SE vista dos autos à exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste o que entender de direito visando ao prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89985 Nr: 4277-62.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagy Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia Cabral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – ACOLHE-SE o requerimento do autor formulado na petição de fl. 100. 

As diligências visando à localização da parte, a princípio, são de 

responsabilidade do autor da demanda. Contudo, estando ao alcance do 

magistrado sistemas de buscas e pesquisas informatizadas, visando à 

efetividade do feito e em atendimento ao art. 6º do CPC , cabível o 

deferimento do pedido, mormente quando o demandante tenha realizado 

diligências na tentativa de localizar o réu.

 Assim, DETERMINA-SE que seja efetuada busca do endereço do 

requerido no sistema SIEL da Justiça Eleitoral.

2 – DETERMINA-SE a consulta em sistema de entidades conveniadas, bem 

como, OFICIE-SE as principais empresas de telefonia (“VIVO, CLARO, OI e 

BRASIL TELECOM”) a fim de que as referidas possam informar a 

existência de endereço em nome do réu em seus registros cadastrais.

 3 – Sendo exitosas as diligências acima, PROMOVA-SE a citação do réu, 

observando-se as deliberações contidas no despacho inicial.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19074 Nr: 2231-13.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Gomes de Oliveira, Lindalva Gomes Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Gomes Soares, Maria de Lurdes da 

Silva Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESCACELA CARNEIRO - 

OAB:7621-A/MT, José Aparecido de Araújo - OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1 – Não havendo manifestação dos herdeiros (fl. 256), este Juízo 

AUTORIZA, na forma solicitada (fl. 240) que o perito judicial promova a 

incineração dos materiais remanescentes que foram separados para a 

realização do exame pericial.

 2 – Sem embargo, diante do trânsito em julgado da sentença meritória às 

fls. 230/232, conforme a certidão acostada à fl. 233, este Juízo 

DETERMINA o arquivamento do processo com as baixas e anotações 

necessárias.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 5037 Nr: 147-15.2002.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMAVES - FRIGORÍFICO AVÍCOLA MODELO 

ARAPONGAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vladimir Stasiack - 

OAB:OAB/PR 28.354

 1 – Em análise à manifestação do exequente às fls. 243/244, INTIME-SE o 

arrematante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste a respeito, 

devendo, na hipótese de inexistir irresignação quanto aos pedidos do 

credor, promover as diligências solicitadas no sentido de sanar as 

irregularidades apontadas.

 Saliente-se que, em caso de o arrematante não sanar as irregularidades 

apontadas, poderá o exequente promover a resolução da arrematação, 

conforme dispõe o art. 895, §5º do Código de Processo Civil.

 2 – Após, havendo manifestação do arrematante, RENOVE-SE vista dos 

autos ao exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste a 

respeito.

 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97282 Nr: 651-64.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSdS, Patricia Sobrinha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cellyne dos Santos Bordin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 1 – Diante da manifestação do Estado de Mato Grosso (fls. 57/59), 

INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste quanto ao recebimento da quantia forma consignada pela CNGC.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90203 Nr: 158-24.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jenivaldo Tenório de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Trata-se de ação reivindicatória de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos às fls. 90/91, sendo pleiteado pela 

credora o levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31912 Nr: 912-05.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Amaury Scherer, Osmar Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cardoso Tonhá - 

OAB:12290-MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT
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 1 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

atualizem o valor do débito, bem como informem o número do CPF dos 

executados.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103381 Nr: 4388-75.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHSS, Delsirene Santos de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Soares de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento à fl. 48 do exequente, este Juízo DEFERE o 

pedido de citação via edital, consignando-se o prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 257, inciso III do Código de Processo Civil.

 2 – Como se trata de alimentos pretéritos, a parte devedora deverá, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento referente ao débito 

alimentar, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

honorários advocatícios em favor do Fundo Especial para o 

Aperfeiçoamento e Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública 

do Estado (FUNADEP) no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC, ressalvada a aplicação do art. 98, §3º do 

Código de Processo Civil.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora, observando-se a regra do art. 528, §ª do CPC.

4 – Por outro lado, não havendo notícia do pagamento voluntário, com 

fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do aludido dispositivo do 

Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador especial do 

executado a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser intimada 

pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos para tal 

fim.

5 – Após, ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito.

 6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107798 Nr: 1204-77.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGdS, AGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento da autora, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público para parecer em 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99379 Nr: 1890-06.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza & Frotas Ltda., Livia Maria Alves Frota 

de Souza, Jelson Neves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Analisando os autos e considerando o teor da manifestação de fls. 

32/36, DEFERE-SE o pedido de citação por edital dos executados. 

EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias, seguindo-se à risca as 

formalidades do artigo 8º, inciso IV da Lei n. 6.830/1980, consignando-se 

as advertências do despacho inicial.

2 – Em seguida, ABRAM-SE vista dos autos à Defensoria Pública para 

manifestar o que entender de direito como curador especial do devedor, 

nos termos do art. 72, inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

 3 – Cumprida a diligência acima, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito 

ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107209 Nr: 924-09.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento à fl. 70, CUMPRA-SE integralmente a decisão 

anterior proferida neste processo (fl. 45).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100459 Nr: 2489-42.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale Pneus e Equipamentos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 12.560/O, Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 1 – Sendo assim, este Juízo CHAMA O FEITO A ORDEM e determina a 

desconstituição da penhora sobre o imóvel do executado (fl. 99), tendo em 

vista o descumprimento do art. 835, §3º do Código de Processo Civil. 

Aliás, saliente-se que o referido imóvel foi arrecadado no Juízo Universal 

para o adimplemento dos demais créditos habilitados na demanda de 

recuperação judicial ou eventual convolação em falência. 2 – Diante disso, 

este Juízo INDEFERE o pedido de expropriação formulado pelo exequente 

na manifestação à fl. 111. 3 – INTIME-SE o credor para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, informe a localização do bem ofertado em garantia real 

visando à sua constrição, avaliação e expropriação, sob pena de adoção 

da sistemática disposta no art. 921, §1º do Código de Processo Civil. 4 – 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92338 Nr: 1839-29.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Borgato Máquinas e Implementos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael David de Rezende, Maria José Ferreira, 

Caetano Ferreira de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre luiz Carrenho Geia - 

OAB:101346/SP, Vinicius Rigo Bentivoglio - OAB:OAB/SP 312.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 Dessa forma, este Juízo DETERMINA a realização de perícia a fim de 

proceder à avaliação mercadológica do equivalente a 33 % (trinta e três 

por cento) da penhora realizada na matrícula n. 3.794 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Água Boa/MT. 2 – Para a realização da perícia na 

forma consignada acima, este Juízo NOMEIA a empresa “W A P Stein – 

Eireli-ME”, conhecida como “Imobiliária Portal”, localizada na Avenida Júlio 

Campos, n. 137, Centro, Água Boa/MT, devendo o exame ser coordenado 

pelo corretor de imóveis Sr. Wilson Antônio Prestes Stein (CRECI 3323), 

que servirão escrupulosamente, independentemente de compromisso. 3 – 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 465, §1º do CPC, possam arguir eventual impedimento ou 

suspeição do expert, indicar assistente técnico, bem como apresentar 

quesitos, sob pena de preclusão. 4 – INTIME-SE o perito judicial nomeado 
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para apresentar proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465, §2º do CPC). 5 - Após, INTIMEM-SE as partes para manifestar acerca 

da proposta dos honorários no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 

465, §3º do CPC. 6 – Em seguida, não havendo discordância, INTIME-SE a 

parte exequente, nos termos do art. 95, do CPC para o adimplemento dos 

honorários periciais, que deverão ser depositado em juízo no prazo de 10 

(dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de constatar a 

inviabilidade de alienação na forma pretendida. 7 - Em seguida, INTIME-SE 

o perito nomeado para informar a data em que iniciará a realização dos 

trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes. 8 - Após, o perito 

nomeado deverá entregar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo as partes ser intimadas do referido para se manifestarem, caso 

queiram, consignando o prazo de 10 (dez) dias. 9 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93087 Nr: 2406-60.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFVR, Jeisa da Silva Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Cardoso Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Ante a manifestação do credor, DEFERE-SE o pedido contido à fl. 61. 

Sendo assim, OFICIE-SE ao INSS para que proceda à retenção de 30 % 

(trinta por cento) do benefício do devedor, devendo transferir 

mensalmente o respectivo numerário para conta judicial vinculada a este 

feito.

2 – Em seguida, ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 33742 Nr: 2752-50.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE o executado para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da importância descrita à fl. 137 e as demais que vencerem, 

comprove o adimplemento das mesmas ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a sua prisão civil, bem como o 

protesto judicial (art. 528, §3º, do CPC).

2 – Após, ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 2 – CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE PENTEADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2019 às 16:45 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ANGELO TUMELERO (REQUERIDO)

LUIZ PAEZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do(a) advogado(a) e seu(s) 

cliente(s), para comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2019 às 

17:00 horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000334-47.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FAGGIANI AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER FAGGIANI BUENO OAB - MG135949 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIRTO JOAO SPERANDIO FILHO (REQUERIDO)

TAQUARI SERVICOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

ORLANDO SPERANDIO (REQUERIDO)

LUIZ HENRIQUE LAZARINI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO IVAN 

LUCIO AMARANTE PROCESSO n. 1000334-47.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 8.331.567,12 ESPÉCIE: [Diligências]->CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: FAGGIANI AGRONEGOCIOS LTDA 

Endereço: RUA ALAOR PRATA, 23, sala 409, CENTRO, UBERABA - MG - 

CEP: 38010-050 POLO PASSIVO: Nome: TAQUARI SERVICOS AGRICOLAS 

LTDA Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 271, Conjunto 46, CENTRO, 

CATANDUVA - SP - CEP: 15800-010 Nome: LUIZ HENRIQUE LAZARINI 

Endereço: RUA ALTINÓPOLIS, 180, PARQUE RESIDENCIAL AGUDO 

ROMÃO, CATANDUVA - SP - CEP: 15802-020 Nome: LAIRTO JOAO 

SPERANDIO FILHO Endereço: R. Onecidio Manoel de Rezende, 52, Centro, 

ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 Nome: ORLANDO SPERANDIO 

Endereço: R. Francisco Arruda, 31, Centro, ITAJOBI - SP - CEP: 15840-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias da certidão do Oficial de Justiça, juntada nos 

autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente (Art. 

535 §3º, CPC). , 28 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000691-27.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IURI GONCALVES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI GONCALVES ARAUJO OAB - MT24274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000691-27.2018.8.11.0020. 

EXEQUENTE: IURI GONCALVES ARAUJO EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO - FAZENDA PÚBLICA Vistos. 1. Trata-se de Execução de 

Honorários Advocatícios que IURI GONÇALVES ARAÚJO interpôs contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos. 2. Pois bem. 

Considerando o art. 2º da Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, e o § 4o do mesmo 

artigo, que estabelece como absoluta esta competência, no Foro em que 

estiver instalado, DECLINO da competência para o processamento do feito, 

determinando a remessa do mesmo ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Alto Araguaia/MT, procedendo às anotações e 

baixas necessárias, bem como, grafando nossas sinceras homenagens. 

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 97882 Nr: 3255-93.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON JUNIOR MARIANO DA 

SILVA - OAB:MT 24893/O

 No mais, quanto ao pedido de prisão domiciliar, bem delineou o Ministério 

Público ao constar que: “No que diz respeito ao pedido de conversão de 

prisão preventiva em domiciliar, salienta-se que não restou comprovado 

que o denunciado é o único responsável pelo cuidado de seus filhos, 

inclusive porque na declaração carreada pela defesa, ficou evidenciado 

que a guarda dos menores é da genitora.”Diante disto, com arrimo nestes 

fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva e/ou prisão domiciliar do 

Requerente Wanderley Rodrigues da Silva. Intime-se. Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. Ciência ao MPE e a 

Defesa. Alto Araguaia - MT, 23 de novembro de 2018.Ivan Lúcio 

AmaranteJuiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012291-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIWAGNER TADEU LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1012291-96.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: EDIWAGNER TADEU 

LUZ Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da 4ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, observado na espécie os 

dizeres do artigo 260 e seguintes do NCPC. 2. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos legais, DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma 

vez alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas 

legais (CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício 

devolutório subscrito pelo(a) diligente gestor(a) judiciário(a). 3. Acerca da 

distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo 

Deprecante, conforme disposição da CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda 

o(a) diligente gestor(a) judiciário(a) com a correta identificação dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. 5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000692-12.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO SILVA PATROCINIO (REQUERENTE)

KEILA BATISTA TEODORIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA BATISTA TEODORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000692-12.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: KEILA BATISTA TEODORIO, GENESIO SILVA PATROCINIO 

REQUERIDO: BRUNA BATISTA TEODORIO Vistos. 1. Trata-se de epístola 

proveniente do Juízo da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 260 e seguintes 

do NCPC. 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o 

imediato cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, 

devolva-a mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas 

sinceras homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a) diligente 

gestor(a) judiciário(a). 3. Acerca da distribuição e da presente decisum, 

COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Deprecante, conforme disposição da 

CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judiciário(a) 

com a correta identificação dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000690-42.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - SP30650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000690-42.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO CATERPILLAR S.A. REQUERIDO: FOLLMANN & 

TIYODA LTDA - ME Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da 

23ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP, observado na 

espécie os dizeres do artigo 260 e seguintes do NCPC. 2. Dessa forma, 

preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato cumprimento da 

missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a mediante 

anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a) diligente gestor(a) 

judiciário(a). 3. Acerca da distribuição e da presente decisum, 

COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Deprecante, conforme disposição da 

CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judiciário(a) 

com a correta identificação dos autos, assegurando-lhe a legal 
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preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95700 Nr: 2313-61.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2313-61.2018.811.0020 (cód. 95700).

Vistos.

1. Aportou aos autos pedido de reconsideração para deferimento de 

liminar de busca e apreensão de veículo.

2. Pois bem. Ao analisar os autos, verifico que não houve comprovação 

da notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e 

Documentos entregue no domicílio do devedor.

3. À evidência, para a comprovação da mora, necessário que sejam 

esgotados todos os meios de localização do devedor, o que não ocorreu 

no caso em tela.

4. Ante ao exposto, não restando caracterizada a mora, MANTENHO a 

decisão de ref. 04.

5. CONCEDO a dilação de prazo por 60 (sessenta) dias (ref. 12).

 6. Publique-se. Intime-se.

 7. CUMPRA-SE a decisão de ref. 4, providenciando e expedindo o 

necessário.

Alto Araguaia/MT, 27 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 65254 Nr: 2022-66.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - MT., 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MESQUITA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ DE CASTRO MAIA 

NETO - OAB:15.226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. À ref. 34 a parte exequente requereu a suspensão da execução, nos 

termos do artigo 921 c/c art. 313 , V, a), do Código de Processo Civil.

2. Ante ao exposto, DEFIRO a suspensão do curso da execução pelo 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, 

ficando, nesse período, aberta vistas dos autos a parte exequente que, a 

qualquer momento, poderá solicitar o desarquivamento para as diligências 

necessárias.

3. Decorrido o referido prazo, sem a manifestação, os autos 

permanecerão no arquivo (por mais 5 anos), correndo, desde então, a 

prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, CPC).

4. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, baixando-se do 

relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

5. INTIME-SE.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 27 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21557 Nr: 1906-41.2007.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALOMÃO DA SILVA AGUIAR (ESPÓLIO), CYRIA 

ALVES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILSON SERAFIM, GLAUCIA LOMBA DO 

VAL SERAFIM, PAULO DE TARSO DO VAL SERAFIM, CARLOS DEL 

EUGENIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - 

OAB:21.926 OAB/GO, MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:11.112-B-MT, Wender Souza Aquino - OAB:GO/19.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 Intimação do Advogado da requerente, representante de Nádila Pereira 

Aguiar Assis, para recolher as guias da certidão de objeto de pé, via site 

do Tribunal de Justiça, requerida às fls. 145.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69566 Nr: 517-06.2016.811.0020

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE INACIO FILHO - 

OAB:11645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 Vistos.

1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam 

demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC).

 2. Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

5. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63110 Nr: 969-50.2015.811.0020

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA ROMUALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INÁCIO FILHO - 

OAB:11645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:MT-13.604 A

 Vistos.

1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam 
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demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC).

 2. Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

5. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000702-56.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELITA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA Processo: 1000702-56.2018.8.11.0020. REQUERENTE: 

NEUZELITA FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: INSS SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO Vistos. 1. Cuida-se de Ação de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA manejada por NEUZELITA FERREIRA DE 

SOUZA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS). 2. Compulsando os autos, verifico que a pretensão ora exposta 

pela parte requerente foi distribuída pela causídica, POR TRÊS VEZES 

conforme se verif ica nos processos idênt icos de n º 

1000700-86.2018.811.0020 e de nº 1000701-71.2018.811.0020, ambos 

distribuídos para a Primeira Vara desta Comarca. 3. Constato, ainda, a 

ocorrência de litispendência, uma vez que a ação de nº 

1000700-86.2018.811.0020, foi distribuída às 15h18, a ação 

1000701-71.2018.811.0020 distribuída às 15h20, e o presente feito, 

distribuído às 15h22, do dia 28/11/2018, tornando-se prevento o Juízo da 

Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia. 4. Eis o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 5. Em que pese os atos do presente feito não se 

encontrarem findos, passo a julgá-lo conforme o estado no qual se 

encontra, nos termos do artigo 485, V, §3º, do Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3º O 

juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado.” 6. Com efeito: "A matéria relativa a pressupostos processuais, 

perempção, litispendência, coisa julgada e condições de admissibilidade da 

ação, pode ser apreciada, de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição ordinária, enquanto não proferida a sentença de mérito (art. 267, 

parágrafo 3º.). Suscitada a questão sobre a ilegitimidade de parte, não 

pode o Tribunal eximir-se de apreciá-la, sob alegação de preclusão, 

sendo-lhe possível, no caso, examiná-la de ofício" (STJ - 3ª. Turma, REsp 

5.735 - PR, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 04.12.90, não conheceram, v.u., 

DJU 04.02.91, p. 576, 2ª. col., em.). 7. Alfredo Buzaid, então Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, assim se manifestou sobre o tema ao julgar um 

agravo regimental que versava sobre o assunto: "O Código de Processo 

Civil adotou o princípio de que a verificação dos pressupostos 

processuais e das condições da ação fosse feita desde o despacho que 

aprecia a petição inicial e em qualquer momento posterior do processo 

civil, até o julgamento definitivo da lide, que exaure o ofício jurisdicional” 

(Código de Processo Civil, art. 267, parágrafo 3º.). 8. No caso em tela, 

depreende-se que ocorre a hipótese de litispendência do presente feito 

aos processos de Códigos nº 1000700-86.2018.811.0020 e de nº 

1000701-71.2018.811.0020, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Alto 

Araguaia, pois ambos apresentam as mesmas partes, pedido e causa de 

pedir. 9. Assinala o art. 337, em seus parágrafos 1º. e 2º., do mesmo 

Codex, in verbis: “§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é idêntica 

à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido". 10. Sendo assim, o parágrafo 2º do art. 337 do CPC/2015 

estabelece que, para se verificar a litispendência, a ação terá que ser 

idêntica a outra, ou seja, ter as mesmas partes, a mesma causa de pedir e 

o mesmo pedido. 11. Neste caso, observa-se que os requisitos estão 

presentes, pois todas as ações apresentam a mesma pretensão, as 

partes e a causa de pedir. 12. Consoante magistério do insigne mestre, 

Humberto Theodoro Júnior, temos que "o pedido, como objeto da ação, 

equivale à lide, isto é, à matéria sobre a qual a sentença de mérito tem de 

atuar. É o bem jurídico pretendido pelo autor perante o réu. É também 

pedido, no aspecto processual, o tipo de prestação jurisdicional invocada 

(condenação, execução, declaração, cautela, etc). A causa petendi, por 

sua vez, não é a norma legal invocada pela parte, mas o fato jurídico que 

ampara a pretensão deduzida em juízo." 13. Existe, pois, a litispendência 

das ações, ante a total coincidência de partes, da causa de pedir e do 

objeto, conforme explicitado acima. 14. O Código de Processo Civil é claro 

em determinar que todos os três requisitos já mencionados tem que estar 

presentes. A ausência de um deles afasta a litispendência, o que não é o 

caso em tela, posto que no caso sub judicie todos os elementos 

encontram-se presentes. 15. Assim, entendo que o caso é de 

litispendência. DISPOSITIVO 16. Ante ao exposto, em face da comprovada 

existência de ação proposta anteriormente, com a mesma causa de pedir, 

as mesmas partes e o mesmo pedido, forçoso se faz o reconhecimento de 

Litispendência (artigo 301 §§ 1º a 3º do C.P.C.), ao que DECLARO extinto 

o processo sem julgamento do mérito, face ao fenômeno processual supra 

afirmado e com fundamento no artigo 485 incisos V e VI do Novo Código 

de Processo Civil. 17. Constato que, no caso em apreço, a distribuição em 

triplicidade visou unicamente burlar o sistema legal de distribuição, que 

resguarda, dentre outros, o princípio do juiz natural, demonstrando 

nitidamente a improbidade processual, violando, assim, o postulado 

ético-jurídico de contribuir com o resultado de um processo justo (art. 5º, 

do CPC) e revela um proceder temerário pelo r. causídico signatário (art. 

80, V, do CPC), devendo, portanto, sofrer as sanções legais por litigância 

de má-fé. 18. Considerando a situação provocada pela parte, CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais e no pagamento 

de multa correspondente a um salário mínimo, em razão da litigância de 

má-fé ora reconhecida (arts. 80 c/c 81 do CPC). 19. Após, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC. 20. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 28 de novembro de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000698-19.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA Processo: 1000698-19.2018.8.11.0020. REQUERENTE: JESUS 

CARLOS DOS SANTOS REQUERIDO: INSS SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

Vistos. 1. Cuida-se de Ação de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA manejada por JESUS CARLOS DOS SANTOS em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). 2. Compulsando os 

autos, verifico que a pretensão ora exposta pela parte requerente foi 

distribuída pela causídica, POR TRÊS VEZES conforme se verifica nos 

processos idênticos de nº 1000696-49.2018.811.0020 e de nº 

1000697-34.2018.811.0020, ambos distribuídos para a Primeira Vara desta 

Comarca. 3. Constato, ainda, a ocorrência de litispendência, uma vez que 
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a ação de nº 1000696-49.2018.811.0020, foi distribuída às 13h24, a ação 

1000697-34.2018.811.0020 distribuída às 13h28, e o presente feito, 

distribuído às 13h30, do dia 28/11/2018, tornando-se prevento o Juízo da 

Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia. 4. Eis o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 5. Em que pese os atos do presente feito não se 

encontrarem findos, passo a julgá-lo conforme o estado no qual se 

encontra, nos termos do artigo 485, V, §3º, do Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3º O 

juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado.” 6. Com efeito: "A matéria relativa a pressupostos processuais, 

perempção, litispendência, coisa julgada e condições de admissibilidade da 

ação, pode ser apreciada, de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição ordinária, enquanto não proferida a sentença de mérito (art. 267, 

parágrafo 3º.). Suscitada a questão sobre a ilegitimidade de parte, não 

pode o Tribunal eximir-se de apreciá-la, sob alegação de preclusão, 

sendo-lhe possível, no caso, examiná-la de ofício" (STJ - 3ª. Turma, REsp 

5.735 - PR, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 04.12.90, não conheceram, v.u., 

DJU 04.02.91, p. 576, 2ª. col., em.). 7. Alfredo Buzaid, então Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, assim se manifestou sobre o tema ao julgar um 

agravo regimental que versava sobre o assunto: "O Código de Processo 

Civil adotou o princípio de que a verificação dos pressupostos 

processuais e das condições da ação fosse feita desde o despacho que 

aprecia a petição inicial e em qualquer momento posterior do processo 

civil, até o julgamento definitivo da lide, que exaure o ofício jurisdicional” 

(Código de Processo Civil, art. 267, parágrafo 3º.). 8. No caso em tela, 

depreende-se que ocorre a hipótese de litispendência do presente feito 

aos processos de Códigos nº 1000696-49.2018.811.0020 e de nº 

1000697-34.2018.811.0020, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Alto 

Araguaia, pois ambos apresentam as mesmas partes, pedido e causa de 

pedir. 9. Assinala o art. 337, em seus parágrafos 1º. e 2º., do mesmo 

Codex, in verbis: “§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é idêntica 

à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido". 10. Sendo assim, o parágrafo 2º do art. 337 do CPC/2015 

estabelece que, para se verificar a litispendência, a ação terá que ser 

idêntica a outra, ou seja, ter as mesmas partes, a mesma causa de pedir e 

o mesmo pedido. 11. Neste caso, observa-se que os requisitos estão 

presentes, pois todas as ações apresentam a mesma pretensão, as 

partes e a causa de pedir. 12. Consoante magistério do insigne mestre, 

Humberto Theodoro Júnior, temos que "o pedido, como objeto da ação, 

equivale à lide, isto é, à matéria sobre a qual a sentença de mérito tem de 

atuar. É o bem jurídico pretendido pelo autor perante o réu. É também 

pedido, no aspecto processual, o tipo de prestação jurisdicional invocada 

(condenação, execução, declaração, cautela, etc). A causa petendi, por 

sua vez, não é a norma legal invocada pela parte, mas o fato jurídico que 

ampara a pretensão deduzida em juízo." 13. Existe, pois, a litispendência 

das ações, ante a total coincidência de partes, da causa de pedir e do 

objeto, conforme explicitado acima. 14. O Código de Processo Civil é claro 

em determinar que todos os três requisitos já mencionados tem que estar 

presentes. A ausência de um deles afasta a litispendência, o que não é o 

caso em tela, posto que no caso sub judicie todos os elementos 

encontram-se presentes. 15. Assim, entendo que o caso é de 

litispendência. DISPOSITIVO 16. Ante ao exposto, em face da comprovada 

existência de ação proposta anteriormente, com a mesma causa de pedir, 

as mesmas partes e o mesmo pedido, forçoso se faz o reconhecimento de 

Litispendência (artigo 301 §§ 1º a 3º do C.P.C.), ao que DECLARO extinto 

o processo sem julgamento do mérito, face ao fenômeno processual supra 

afirmado e com fundamento no artigo 485 incisos V e VI do Novo Código 

de Processo Civil. 17. Constato que, no caso em apreço, a distribuição em 

triplicidade visou unicamente burlar o sistema legal de distribuição, 

comprovada, ainda, pelos pedidos de desistências nas ações em trâmite 

na 1ª Vara, que resguarda, dentre outros, o princípio do juiz natural, 

demonstrando nitidamente a improbidade processual, violando, assim, o 

postulado ético-jurídico de contribuir com o resultado de um processo justo 

(art. 5º, do CPC) e revela um proceder temerário pelo r. causídico 

signatário (art. 80, V, do CPC), devendo, portanto, sofrer as sanções 

legais por litigância de má-fé. 18. Considerando a situação provocada pela 

parte, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e no pagamento de multa correspondente a um salário 

mínimo, em razão da litigância de má-fé ora reconhecida (arts. 80 c/c 81 

do CPC). 19. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 20. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 28 de novembro de 2018. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-11.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. DE CARVALHO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 17/12/2018, às 14:00 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 27 de novembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-57.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000204-57.2018.8.11.0020. REQUERENTE: OLIVEIRA DOS SANTOS 

MARTINS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. VISTOS, A parte autora alega a 

ocorrência de cobranças indevidas, uma vez que não realizou os 

empréstimos junto a instituição financeira reclamada. Em sua contestação, 

a reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial 

por ausência de pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade 

civil. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. REJEITO a preliminar 

incompetência do juizado especial em razão da matéria de ordem 

complexa, uma vez que os contratos acostados guardam relação com as 

assinaturas constantes nos autos. Vencida a preliminar, passo pois a 

análise de mérito. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos que 

comprovam a origem dos débitos, demonstrando por meio do contrato, a 

total ciência da parte autora dos contratos realizados, uma vez que os 

depósitos dos empréstimos ocorreram em sua conta corrente, assim a 

contratação fora legitima. Destarte, com razão a requerida, vez que, para 

paralisar os descontos ditos indevidos, necessário será o devido 

pagamento das obrigações. No mais, por ser legitima a contratação pelas 

partes e, diante da inadimplência da parte autora, não pode agora neste 

juízo requerer a devida reparação pelos danos morais que a reclamada 
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teria lhe causado. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência dos pedidos. Desse 

modo, havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a 

qual age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor, caso haja o inadimplemento. Nesse 

sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte 

reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe 

impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do 

débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REVOGO a liminar 

outrora concedia, REJEITO a preliminar arguida, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010112-58.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DERCY PEREIRA SOUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010112-58.2014.8.11.0020. EXEQUENTE: DERCY PEREIRA SOUTO 

EXECUTADO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos. 1. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. De 

acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, o juiz não 

resolverá o mérito quando: “por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. 4. No 

presente caso, este juízo ordenou a intimação da parte autora/exequente 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão de movimentação Num. 

13566045, para que informasse a situação atual da executada, porém 

quedou-se inerte. 5. Consigno que o abandono da causa provocado pela 

parte reclamante/exequente vai a confronto com os princípios da 

celeridade e economia processual, que permeiam a razão mor dos 

juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO EXTINTO 

ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o 

art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 9. Homologada e transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. 10. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-77.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CRUZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000235-77.2018.8.11.0020. REQUERENTE: JOSE DA CRUZ DE SOUSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora alega que 

seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes, razão pela qual realizou pedido de litigância por má-fé pugnando 

por ter a reclamada dado azo a presente demanda pleiteando por direito 

indevido. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação dos serviços onde consta a 

parte autora como cliente solicitante, vez que a autora firmou contrato de 

serviços telefônicos junto a parte ré, conforme contrato realizado via 

televendas. Ademais, a promovida demonstrou por intermédio das faturas 

colacionadas que a parte autora tinha total conhecimento do que lhe era 

cobrando, tornando a relação consumerista consolidada. Destarte, com 

razão a requerida, vez que, para retirar o nome da parte autora dos 

órgãos de restrição ao crédito, necessário será o devido pagamento da 

obrigação. No mais, por ser legitima a contratação pelas partes e, diante 

da inadimplência da parte autora, não pode agora neste juízo requerer a 

devida reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe causado. 

Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, 

havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual 

age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor. Ao final, não ficou demonstrado 

qualquer fato que ensejasse a condenação da parte reclamante em multa 

por litigância de má-fé, portanto, não merece prosperar o postulado pela 

reclamada. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, REVOGO a liminar outrora concedida, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-42.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000205-42.2018.8.11.0020. REQUERENTE: OLIVEIRA DOS SANTOS 

MARTINS REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que sofreu descontos não autorizados no recebimento de seu 

benefício, o que lhe trouxe danos diversos. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes, alegando que a demanda deve ser julgada totalmente 

improcedente. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 
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provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. REJEITO a preliminar de 

decadência por não vislumbrar a ocorrência deste instituto. REJEITO 

também a preliminar impugnando a justiça gratuita, uma vez que não é 

necessário no âmbito dos juizados especiais o pagamento de custas 

processuais em primeira instancia, sendo então, analisada a questão 

financeira da parte reclamante após a prolação da sentença, caso queira 

recorrer. Vencida as preliminares, passo pois a análise de mérito. Pois 

bem, após detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser 

julgado improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A 

reclamada juntou documentos que comprovam a origem dos débitos, 

demonstrando por meio do contrato, a total ciência do autor do contrato 

realizado, uma vez que o deposito do empréstimo ocorreu em sua conta 

corrente, assim a contratação fora legitima. Destarte, com razão a 

requerida, vez que, para paralisar os descontos ditos indevidos, 

necessário será o devido pagamento das obrigações. No mais, por ser 

legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência da parte 

autora, não pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos 

danos morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência dos pedidos. Desse modo, havendo o débito, 

não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor, caso haja o inadimplemento. Ademais, no momento da 

contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada realizou 

pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da parte 

autora por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que devia a 

parte ré a título de contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou 

provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de 

forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível neste 

momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Assim, merece guarida o 

pedido realizado pela parte reclamada quanto a litigância de má-fé com 

escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da parte 

reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos fatos. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REVOGO a liminar outrora concedia, REJEITO as preliminares arguidas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

parte reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância 

de má-fé, o valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizado desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-57.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000355-57.2017.8.11.0020. REQUERENTE: JOSE GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora alega que 

seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes, razão pela qual realizou pedido de litigância por má-fé pugnando 

por ter a reclamada dado azo a presente demanda pleiteando por direito 

indevido. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação dos serviços onde consta a 

parte autora como cliente solicitante, vez que a autora firmou contrato de 

serviços telefônicos junto a parte ré, conforme contrato devidamente 

assinado. A parte autora, por sua vez, em impugnação, apenas se limitou 

a reafirmar a inicial, impugnando as documentações colacionadas pela 

parte ré. Destarte, com razão a requerida, vez que, para retirar o nome da 

parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, necessário será o devido 

pagamento da obrigação. No mais, por ser legitima a contratação pelas 

partes e, diante da inadimplência da parte autora, não pode agora neste 

juízo requerer a devida reparação pelos danos morais que a reclamada 

teria lhe causado. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse 

modo, havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a 

qual age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor. Ademais, no momento da 

contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada realizou 

pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da reclamante 

por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que devia a 

reclamante a título de contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou 

provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de 

forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível neste 

momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Assim, merece guarida o 

pedido realizado pela parte reclamada quanto a litigância de má-fé com 

escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da parte 

reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos fatos. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-27.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE FERNANDA DAS DORES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000357-27.2017.8.11.0020. REQUERENTE: ISABELLE FERNANDA DAS 
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DORES PINHEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega 

que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, 

ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes, razão pela qual realizou pedido de litigância por má-fé pugnando 

por ter a reclamada dado azo a presente demanda pleiteando por direito 

indevido, bem como pedido contraposto. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos que 

comprovam a contratação dos serviços de telefonia onde consta a parte 

autora como cliente solicitante, conforme cópia do contrato, faturas e 

relatório de chamadas. A parte autora, na exordial alega desconhecer o 

débito, bem como informa nunca ter contratado com a parte ré, o que não 

é verdade ante os documentos carreados aos autos. Destarte, com razão 

a requerida, vez que, para retirar o nome da parte autora dos órgãos de 

restrição ao crédito, necessário será o devido pagamento da obrigação. 

No mais, por ser legitima a contratação pelas partes e, diante da 

inadimplência da autora, não pode agora neste juízo requerer a devida 

reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, 

como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por 

danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, 

não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Ademais, no momento da contraposição dos argumentos da 

parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, sabedora de que devia a reclamante a título de contraprestação dos 

serviços. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum 

tempo a parte reclamante quitou de forma regular a prestações 

contratadas, sendo-lhe impossível neste momento alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Por fim, após a contestação apresentada, bem como o 

conjunto de documentos que demonstraram a licitude da cobrança, a parte 

autora formulou pedido de desistência, o qual não pode ser aceito em 

razão da economia e celeridade processual, pois a causa está 

completamente apta ao julgamento de mérito. Assim, merece guarida o 

pedido realizado pela parte reclamada quanto a litigância de má-fé com 

escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da parte 

reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos fatos. 

De igual modo, sendo legitimo o débito é necessário acolher o pedido 

contraposto realizado pela reclamada, condenando a autora ao pagamento 

de R$ 126,79 (cento e vinte e seis reais e setenta e nove centavos). Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, bem 

como JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, 

CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por 

litigância de má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a 

causa, devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação, 

bem como ao pagamento a título de pedido contraposto do importe de R$ 

126,79 (cento e vinte e seis reais e setenta e nove centavos), 

devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-55.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010086-55.2017.8.11.0020. REQUERENTE: PRISCYLA PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA 

Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 

2. Pois bem. A parte reclamante quedou-se inerte após a certidão nos 

autos, Num. 12998843, quando intimada a emendar o pedido inicial. 3. 

Dessa forma deixou de cumprir o disposto no art. 485, inciso IV do CPC, 

que diz: Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando: (...); IV - verificar 

a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 

e regular do processo; 4. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, 

inciso IV, no art. 320, bem como no parágrafo único, do art. 321, ambos do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito. 5. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 

9.099/95). 6. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). 7. Homologada e transitada em julgado, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 8. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 9. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010280-94.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ROBERTA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MUSA GONCALVES OAB - MT17747/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010280-94.2013.8.11.0020. EXEQUENTE: AURILENE NOGUEIRA 

BARRETO DE SOUSA EXECUTADO: FLAVIA ROBERTA DA SILVA ALTO 

ARAGUAIA, 17 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito Vistos. 1. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. De acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo 

Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. 4. No presente caso, este juízo ordenou a intimação da parte 

autora/exequente para manifestar-se quanto ao teor da certidão de 

movimentação Num. 10766789, para que procedesse a execução da 

sentença indicando bens à penhora, porém quedou-se inerte. 5. Consigno 

que o abandono da causa provocado pela parte reclamante/exequente vai 

a confronto com os princípios da celeridade e economia processual, que 

permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante 

ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com 

fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 10. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-29.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VERONIL DOS REIS MEDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010187-29.2016.8.11.0020. REQUERENTE: VERONIL DOS REIS MEDRADE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Ante ao teor da certidão 

lançada na movimentação nº 16254208, RECEBO o recurso protocolado 

no evento nº 16254226, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 

9.099/95), com a gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente pobre 

na forma da Lei. 2. INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta 

escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A 

seguir, com ou sem resposta, ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas para a Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010264-43.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA BORGES NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ALVES LOPES OAB - MT0012357A (ADVOGADO(A))

JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO OAB - MT0020129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

FLORENTINO LUIZ FERREIRA OAB - GO0011932A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010264-43.2013.8.11.0020. EXEQUENTE: HELENA BORGES NUNES 

EXECUTADO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos. 1. INTIME-SE a parte 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente demonstrativo 

de cálculo atualizado, bem como requerer o que entender de direito. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010055-74.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE ABREU OAB - MT2641/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010055-74.2013.8.11.0020. EXEQUENTE: NELSON ALVES DE ABREU 

EXECUTADO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos. 1. INTIME-SE a parte 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente demonstrativo 

de cálculo atualizado, bem como requerer o que entender de direito. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010029-76.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RONES FIRMINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORENTINO LUIZ FERREIRA OAB - GO0011932A (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE JESUS SILVA OAB - GO0023072A (ADVOGADO(A))

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010029-76.2013.8.11.0020. EXEQUENTE: RONES FIRMINO DA SILVA 

EXECUTADO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos. 1. INTIME-SE a parte 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente demonstrativo 

de cálculo atualizado, bem como requerer o que entender de direito. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010010-02.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO CORREA MARCOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010010-02.2015.8.11.0020. EXEQUENTE: AURILENE NOGUEIRA 

BARRETO DE SOUSA EXECUTADO: CELIO CORREA MARCOS Vistos. 1. 

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente demonstrativo de cálculo atualizado, bem como requerer o que 

entender de direito. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010129-94.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA FERREIRA NAZÁRIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010129-94.2014.8.11.0020. EXEQUENTE: AURILENE NOGUEIRA 

BARRETO DE SOUSA EXECUTADO: SAMARA FERREIRA NAZÁRIO Vistos. 

1. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente demonstrativo de cálculo atualizado, bem como requerer o que 

entender de direito. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010071-91.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA MARQUES FERREIRA LASH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010071-91.2014.8.11.0020. EXEQUENTE: AURILENE NOGUEIRA 

BARRETO DE SOUSA EXECUTADO: NAIARA MARQUES FERREIRA LASH 

Vistos. 1. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente demonstrativo de cálculo atualizado, bem como requerer o 

que entender de direito. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010276-57.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010276-57.2013.8.11.0020. REQUERENTE: AURILENE NOGUEIRA 

BARRETO DE SOUSA REQUERIDO: BEATRIZ SANTOS SILVA Vistos. 1. 

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente demonstrativo de cálculo atualizado, bem como requerer o que 

entender de direito. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010256-66.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010256-66.2013.8.11.0020. EXEQUENTE: AURILENE NOGUEIRA 

BARRETO DE SOUSA EXECUTADO: FERNANDA MORAIS Vistos. 1. 

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente demonstrativo de cálculo atualizado, bem como requerer o que 

entender de direito. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47157 Nr: 3323-60.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL MIGUEL DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios, para a confecção do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44076 Nr: 302-76.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53568 Nr: 4317-54.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULÁLIA SUZANA DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 

OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97832 Nr: 341-97.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEX SANDRO TEIXEIRA, GISELDA FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO GINESIO MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B, ED WILSON STIFFLER - OAB:11.035-B-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos autos, 

bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90036 Nr: 376-91.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILDE VIANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102363 Nr: 3110-78.2015.811.0008
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDELCINA SOUZA DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar sobre a 

Impugnação ao cumprimento da sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91301 Nr: 1500-12.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o que consta dos autos, HOMOLOGO para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência ao recurso de apelação 

de fls. 104/106, celebrado nestes autos de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE LABORAL 

promovida por MARIA BATISTA DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para que sejam aplicados os índices de 

correção monetária e juros de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

na cobrança dos valores em atraso.

 O requerido apresentou os cálculos às 106/107.

 Às folhas 109 compareceu o requerente manifestando concordância com 

o valor apresentado, pugnando desde já pela homologação e expedição 

dos RPV’s.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO ainda, para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos apresentados pelo requerido às 

folhas 106/107.

 REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 910, § 1º e art. 100, 

§ 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 106/107, para expedição do RPV, sendo R$ 55.975,17 referente 

aos valores atrasados e R$ 5.555,56 referente aos honorários 

sucumbenciais.

 Após o cumprimento integral da presente, com a expedição dos alvarás 

para levantamento dos valores, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas 

e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122103 Nr: 2102-95.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar o que 

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101 Nr: 46-08.1988.811.0008

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MISELEM BORGES DE CAMPOS, LILIAM MARIA 

MARQUES DA SILVA, FÉLIX MARQUES DA SILVA, DORA MARIA 

KOHLASE MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT/9059, CLEITON TUBINO DA SILVA - OAB:MT5239, FELIX 

MARQUES DA SILVA - OAB:MT-713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para que se manifeste 

sobre a proposta de honorários, no prazo de cinco dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112574 Nr: 3194-45.2016.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDINO JOÃO COTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABELINA MARTINS COTRIN, ABRAO 

AURELIANO COLTRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo do edital:40 dias

Intimando/Citando/Notificando:Terceiros e Interessados

Finalidade:Intimar terceiros e interessados

Resumo da inicial:Aroldo João Cotrim requer IVENTÁRIO alegando que nos 

dias 25/01/2010 e 24/01/2015 respectivamente faleceram, sem deixar 

testamento Albelina Martins Cotrim e Abraão Aureliano Cotrim

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Primeiras declarações apresentadas às 

fls. 24/29. CITEM-SE todos os herdeiros, nos termos do art. 626, CPC. 

Após, INTIMEM-SE a Fazenda Pública (art. 626, do CPC) e por edital, com 

prazo de 40 (quarenta) dias, todos os demais (art. 626, §1º, CPC). 

Concluídas as citações, abra-se vista dos autos, em cartório e pelo prazo 

comum de 15 (dez) dias, para as partes se manifestarem sobre as 

primeiras declarações (art. 627, do CPC). Citem-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), 25 de 

julho de 2018.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43998 Nr: 225-67.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - OAB:MT 

9.069-A, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:MT-9.070-A, JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A E 45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para fazer o preparo 

da carta precatória, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39868 Nr: 1980-63.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CRISTINA XAVIER SILVA DE MENESES 

GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 
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LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para providênciar a 

diligência do senhor Oficial de Justiça, para dar cumprimento ao Mandado 

de Citação, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86029 Nr: 1831-28.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT-0012855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O, MÁRCIO HENRRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

patrono da parte Autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se quanto 

ao teor do petitório de fls. 182/183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145024 Nr: 7874-05.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NAIR SILVEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA APARECIDA FREITAS 

FARIA ARAUJO - OAB:16.769/MT, JULIO TARDIN - OAB:4479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 28 de Janeiro de 2019 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111299 Nr: 2467-86.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE LIMA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANESTES SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar, via DJE, 

a parte Requerida, para que se manifeste acerca do laudo pericial de 

fls.105/107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93149 Nr: 3032-21.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL VERNEQUE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR MIRANDA RUIZ, UNIÃO CENTRO 

OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036, 

GUILHERME SAAB LANZA - OAB:358073

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerido 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50696 Nr: 1743-58.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALDINA LEITE DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:8973, Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerido 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108048 Nr: 586-74.2016.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MARTINAZZO, ALINE MARTINAZZO, 

FIDELIS MARTINAZZO, ANECIR CENI MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES SOUZA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 357/258-v°, uma vez que a proposta de 

honorários periciais acostada às fls. 113/116 se encontra dentro dos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

 Dessa forma, intimem-se as partes para no do prazo de 05 (cinco) dias, 

procederem com a indicação de assistentes e a indicação de quesitos 

(Art. 465, § 1º, inciso I e II do NCPC).

 Registre-se, por oportuno, que os encargos decorrentes da perícia serão 

suportados integralmente pela parte requerida, que postulou a realização 

de tal prova técnica, devendo a mesma efetuar o depósito do valor integral 

dos honorários do perito, que fica autorizado, desde logo, a proceder o 

levantamento de 50% da quantia depositada, para realização dos 

trabalhos. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias, podendo o perito iniciar os trabalhos imediatamente, após a 

concordância das partes quanto à proposta de honorários, ou de decisão 

que solucione eventual discórdia. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, depois de 

apresentado o laudo técnico pericial, independentemente de intimação 

(Art. 477, §1° parágrafo único do CPC).

Com a vinda do laudo, tornem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118872 Nr: 132-60.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI MARIA DE JESUS - ME, GENI MARIA DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Indefiro o pedido formulado ás fls. 24, vez que já houve tentativa de 

bloqueio às fls. 23/23-v°.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens passíveis de penhora, ou requeira o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento do feito.

 Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação ou mera reiteração de 

pedidos já indeferidos pelo Juízo, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo independentemente de nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123203 Nr: 2724-77.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPMDAS, GMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da decisão p. 53, bem como, a OAB local encaminhou lista de 

nomes para ser indicado nos autos como advogados dativos. Sendo 

assim, em atenção à ordem de cronológica, Intime-se Dr. Saulo Almeida 

Alves, OAB/MT 13615, para ciência da nomeação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 123203 Nr: 2724-77.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPMDAS, GMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615

 Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II).

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Não obstante o pedido da requerente para que seja determinado o 

quantum de 64,03% do salário mínimo vigente a título de alimentos 

provisórios, ela não juntou aos autos comprovantes da atual situação 

financeira do requerido.

 Diante da insuficiente demonstração da probabilidade da vida financeira 

do requerido, indefiro o pedido de 64,03% a título de alimentos pleiteados 

pela requerente e arbitro alimentos provisórios em 30% do salário mínimo 

vigente, devidos a partir da citação.

Considerando que havendo interesse de uma das partes na audiência de 

conciliação, esta é obrigatória (art. 334, §4º, I, do NCPC), designo 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 03/08/2017, às 16h50min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, localizado na Rua 

João Custódio da Silva, nº 404, Jardim Maracanã, Barra do Bugres (local 

onde funciona o Juizado Especial, conhecido popularmente por “Forinho”).

Intime-se a parte autora para a audiência na pessoalmente.

Cite-se o requerido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

audiência, cientificando-o de que poderá apresentar contestação nos 

casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.

Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82263 Nr: 3964-77.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA RODOBER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS 

FERREIRA - OAB:10.316, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11655/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face do espelho com informação nada consta, intime o exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109758 Nr: 1585-27.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVAL SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, desarquive-se os autos, bem como intime o 

causídico para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias, 

decorrido o prazo e nada requerido retorne-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123449 Nr: 2898-86.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO - SICRED LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIAN SILVA CARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da petição retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5268 Nr: 1541-04.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, ESPÓLIO DE 

CARLOS ALBERTO DA CRUZ, JUDITH ABI RACHED CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO CLAUDENIR RODIGUES - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODNEY 

QUEIROZ MAX - OAB:16.272, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - 

OAB:9259-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT-0012855O, 

SIDNEI GONÇALVES - OAB:2933

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, desarquive-se os autos, bem como intime o 

causídico para que junte matrícula atualizada, no prazo de 10 (dez) dias, 

decorrido o prazo e nada requerido retorne-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86799 Nr: 2596-96.2013.811.0008
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RONALDO ALVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE EMILY DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão negativa retro, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para requerer o que de direito for no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127601 Nr: 5115-05.2017.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OFSS, JEANE SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBISON LEANDRO SALGUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição de p. 77, intime o autor na pessoa de seu advogado 

para que cumpra a determinação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130627 Nr: 6898-32.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JACINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44954 Nr: 1175-76.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONÉLIA RIBEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134216 Nr: 1067-66.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130679 Nr: 6917-38.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIONILIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130678 Nr: 6916-53.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGINIO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141537 Nr: 5889-98.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILINA DIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/0, Marli Guarnieri de Lima - OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc... I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 33387 Nr: 3022-21.2007.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DE SOUZA LIMA, FABIANA SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934, PROMOTORIA DE JUSTIÇA - OAB:MINISTÉRIO 

PÚBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 3022-21.2007.811.0008

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOAQUIM DE SOUZA LIMA e FABIANA SOUZA 

LIMA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/12/2007

VALOR DA CAUSA: R$ 380,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Visto em correição; Trata-se de Ação de Interdição ajuizada 

por Fabiana Souza Lima requerendo a interdição de Joaquim de Souza 

Lima (qualificados nos autos). Consta na exordial que o interditando é 

irmão da requerente, e é portador de doença mental crônica tendo ficado 

internado no Hospital Adauto Botelho por três vezes, dessa forma 

apresenta invalidez permanente. Aduz que em razão das limitações no 

seu funcionamento mental e no desempenho de tarefas como as de 

comunicação e cuidado pessoal, o requerido não tem mais condições de 

realizar os atos da vida civil sozinho. Com a exordial acostou os 

documentos de fls. 02/24. Após o interrogatório do interditando (fls. 32), 

fora determinado à realização de perícia médica. Laudo pericial acostado 

às fls. 63, atestando a invalidez permanente do interditando. O Ministério 

Público lançou parecer às fls. 65/65-v°. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Trata-se de ação por intermédio da qual se discute a 

necessidade do deferimento da medida de curatela em relação a Joaquim 

de Souza Lima. De início, há que ser bem ressaltada a possibilidade do 

julgamento imediato da lide, independentemente de audiência de instrução, 

nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil. Serve à presente 

conclusão o disposto no art. 1.771 do Código Civil, a estabelecer dois 

requisitos básicos para a convicção do julgador, quais sejam, o exame 

pessoal do arguido de incapacidade e a manifestação de profissionais. 

Tais requisitos, vale dizer, foram plenamente atendidos nos presentes 

autos. Neste contexto, deve-se salientar que, com base na Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo 

– ratificados pelo Congresso Nacional em conformidade com o 

procedimento previsto no artigo 5º, §3º, da Constituição Federal –, foi 

editado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traduziu uma 

verdadeira conquista social, ao inaugurar um sistema normativo inclusivo, 

que homenageia o princípio da dignidade da pessoa humana em diversos 

níveis (Lei 13.146/2015). E, dentre as diversas alterações promovidas pela 

aludida legislação, a mais sensível delas diz respeito ao regramento da 

capacidade civil no ordenamento jurídico brasileiro. Em suma, a doutrina 

contemporânea preleciona: “(...) não existe mais, no sistema privado 

brasileiro, pessoa absolutamente incapaz que seja maior de idade. Como 

consequência, não há que se falar mais em ação de interdição absoluta no 

nosso sistema civil, pois os menores não são interditados. Todas as 

pessoas com deficiência, das quais tratava o comando anterior, passam a 

ser, em regra, plenamente capazes para o Direito Civil, o que visa a sua 

plena inclusão social, em prol de sua dignidade. Merece destaque, para 

demonstrar tal afirmação, o art. 6º da Lei 13.146/2015, segundo o qual a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: 

a) casar-se e constituir união estável; b) exercer direitos sexuais e 

reprodutivos; c) exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de 

ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento 

familiar; d) conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização 

compulsória; e) exercer o direito à família e à convivência familiar e 

comunitária; e f) exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, 

como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas. Em suma, no plano familiar há uma expressa inclusão 

plena das pessoas com deficiência. Eventualmente, e em casos 

excepcionais, tais pessoas podem ser tidas como relativamente incapazes 

em algum enquadramento do novo art. 4º do Código Civil. Cite-se, a título 

de exemplo, a situação de um deficiente que seja viciado em tóxicos, 

podendo ser tido como incapaz como qualquer outro sujeito. Esse último 

dispositivo também foi modificado de forma considerável pelo Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. O seu inciso II não faz mais referência às 

pessoas com discernimento reduzido, que não são mais consideradas 

relativamente incapazes, como antes estava regulamentado. Apenas 

foram mantidas no diploma as menções aos ébrios habituais (entendidos 

como os alcoólatras) e aos viciados em tóxicos, que continuam 

dependendo de um processo de interdição relativa, com sentença judicial, 

para que sua incapacidade seja reconhecida. Também foi alterado o inciso 

III do art. 4º do CC/2002, sem mencionar mais os excepcionais sem 

desenvolvimento completo. O inciso anterior tinha incidência para o 

portador de síndrome de Down, não considerado mais um incapaz. A nova 

redação dessa norma passa a enunciar as pessoas que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir vontade, o que antes 

estava previsto no inciso III do art. 3º como situação típica de incapacidade 

absoluta. Agora a hipótese é de incapacidade relativa. Verificadas as 

alterações, parece-nos que o sistema de incapacidades deixou de ter um 

modelo rígido, passando a ser mais maleável, pensado a partir das 

circunstâncias do caso concreto e em prol da inclusão das pessoas com 

deficiência, tutelando a sua dignidade e a sua interação social (...)” Diante 

dessa mudança de paradigma: “(...) a curatela, restrita a atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, passa a ser uma medida 

extraordinária (art. 85) (...)”, o que, porém, não representou a extinção do 

procedimento de interdição, que “(...) continuará existindo, ainda que em 

uma nova perspectiva, limitada aos atos de conteúdo econômico ou 

patrimonial, como bem acentuou Rodrigo da Cunha Pereira. É o fim, 

portanto, não do procedimento de interdição, mas sim, do standard 

tradicional da interdição, em virtude do fenômeno da flexibilização da 

curatela, anunciado por Célia Barbosa Abreu. Vale dizer, a curatela estará 

mais personalizada, ajustada à efetiva necessidade daquele que se 

pretende proteger (...)” . A bem da verdade, destaca-se mesmo o 

posicionamento daqueles que sequer veem necessária a produção da 

prova pericial, desde que se note, já no interrogatório do interditando, a 

manifesta presença de qualquer dos motivos autorizadores da interdição. 

No ponto, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 

“No processo de interdição, pode o Juiz dispensar a perícia médica, 

prevista no CPC 1183, se estiver absolutamente convencido, por 

documentos e pelo interrogatório que realizou, da deficiência mental do 

interditando, mormente se tal convicção não seria modificada pelo laudo, 

ao qual o Magistrado não está adstrito (RT 786/270).” Constata-se, 

portanto, que mesmo quando a matéria objeto da causa for de fato, o 

julgamento antecipado é permitido se o fato não precisar ser provado em 

audiência, como no presente caso, uma vez que consta dos autos laudo 

médico, bem como com o que consta nos respectivos autos, restando 

comprovada a incapacidade do interditando, e os cuidados despendidos 

com a mesma pela parte autora. Da análise do conjunto fático-probatório, é 

possível concluir que o Interditando se enquadra nas hipóteses previstas 

no art. 1.767 do Código Civil, mais precisamente, no inciso I, qual seja, a 

falta de discernimento em decorrência de deficiência mental. Nesse 

sentido, a opinião de Arnaldo Rizzardo: “Os excepcionais são aqueles 

indivíduos que nasceram com anormalidades físicas e mentais, sendo 

relevante, para o caso, o retardamento mental. Tratam-se de pessoas 

portadoras de problemas neuropsíquicos, as quais se revelam tanto no 

aspecto físico como no psíquico e sensorial, destacando-se o déficit 

mental, e sendo facilmente perceptíveis no porte físico do doente.” Desse 

modo, tal quadro o torna o requerido relativamente inapto para exercer os 

atos da vida civil e reger seus bens materiais (fl. 63), devendo assim a 

curadora nomeada praticar os atos necessários em nome do interditando 

de natureza patrimonial e negocial e para cuidados pessoais em razão da 

moléstia que é portador, nos termos do artigo 1.747 a 1.750 do Código 

Civil. É forçoso destacar que o laudo pericial acostado às fls. 63 apontou 

com clareza que o interditando apresenta dificuldades em realizar atos 

comuns do dia-a-dia, visto que é portador de transtorno afetivo bipolar. 

Assim, os elementos de prova constantes dos autos são mais do que 

suficientes para o reconhecimento de que a parte interditanda é 

relativamente incapaz, não podendo exprimir a sua vontade por deficiência 

mental permanente. Portanto, o fato de o Interditando não ter o 

discernimento para os atos da vida civil, em decorrência de suas 

condições mentais, já é suficiente para a decretação de sua interdição. 

Sua incapacidade traduz uma situação de fato que merece regularização 

legal e jurídica. Conquanto se trate de instituto de exceção, no caso em 

comento, a determinação da curatela do interditando é a medida de rigor 

na espécie. Por fim, convém apenas assentar, mais uma vez, que o 

instituto protetivo da curatela somente afeta os atos relacionados aos 

direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, 

da Lei 13.146/2015, não se revelando necessária a assistência da 

interditanda para a realização de quaisquer atos existenciais (artigo 85, § 

1º, da Lei 13.146/2015). Pelo exposto, julgo procedente o pedido articulado 

na exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de: DECRETAR a interdição do Requerido JOAQUIM DE SOUZA 

LIMA, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil e de 

acordo com o artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, nomeio como curadora 

definitiva do interditado a Sra. Fabiana Souza Lima. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3°, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se o presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias. Nos termos do artigo 759, caput, do Código de Processo Civil, 

após o registro da sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o 
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curador, para prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. Isento de 

custas. Notifique-se o Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Eu, Marcos Paulo Alves da Silva Júnior, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 22 de novembro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 3022-21.2007.811.0008

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOAQUIM DE SOUZA LIMA e FABIANA SOUZA 

LIMA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/12/2007

VALOR DA CAUSA: R$ 380,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Visto em correição; Trata-se de Ação de Interdição ajuizada 

por Fabiana Souza Lima requerendo a interdição de Joaquim de Souza 

Lima (qualificados nos autos). Consta na exordial que o interditando é 

irmão da requerente, e é portador de doença mental crônica tendo ficado 

internado no Hospital Adauto Botelho por três vezes, dessa forma 

apresenta invalidez permanente. Aduz que em razão das limitações no 

seu funcionamento mental e no desempenho de tarefas como as de 

comunicação e cuidado pessoal, o requerido não tem mais condições de 

realizar os atos da vida civil sozinho. Com a exordial acostou os 

documentos de fls. 02/24. Após o interrogatório do interditando (fls. 32), 

fora determinado à realização de perícia médica. Laudo pericial acostado 

às fls. 63, atestando a invalidez permanente do interditando. O Ministério 

Público lançou parecer às fls. 65/65-v°. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Trata-se de ação por intermédio da qual se discute a 

necessidade do deferimento da medida de curatela em relação a Joaquim 

de Souza Lima. De início, há que ser bem ressaltada a possibilidade do 

julgamento imediato da lide, independentemente de audiência de instrução, 

nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil. Serve à presente 

conclusão o disposto no art. 1.771 do Código Civil, a estabelecer dois 

requisitos básicos para a convicção do julgador, quais sejam, o exame 

pessoal do arguido de incapacidade e a manifestação de profissionais. 

Tais requisitos, vale dizer, foram plenamente atendidos nos presentes 

autos. Neste contexto, deve-se salientar que, com base na Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo 

– ratificados pelo Congresso Nacional em conformidade com o 

procedimento previsto no artigo 5º, §3º, da Constituição Federal –, foi 

editado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traduziu uma 

verdadeira conquista social, ao inaugurar um sistema normativo inclusivo, 

que homenageia o princípio da dignidade da pessoa humana em diversos 

níveis (Lei 13.146/2015). E, dentre as diversas alterações promovidas pela 

aludida legislação, a mais sensível delas diz respeito ao regramento da 

capacidade civil no ordenamento jurídico brasileiro. Em suma, a doutrina 

contemporânea preleciona: “(...) não existe mais, no sistema privado 

brasileiro, pessoa absolutamente incapaz que seja maior de idade. Como 

consequência, não há que se falar mais em ação de interdição absoluta no 

nosso sistema civil, pois os menores não são interditados. Todas as 

pessoas com deficiência, das quais tratava o comando anterior, passam a 

ser, em regra, plenamente capazes para o Direito Civil, o que visa a sua 

plena inclusão social, em prol de sua dignidade. Merece destaque, para 

demonstrar tal afirmação, o art. 6º da Lei 13.146/2015, segundo o qual a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: 

a) casar-se e constituir união estável; b) exercer direitos sexuais e 

reprodutivos; c) exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de 

ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento 

familiar; d) conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização 

compulsória; e) exercer o direito à família e à convivência familiar e 

comunitária; e f) exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, 

como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas. Em suma, no plano familiar há uma expressa inclusão 

plena das pessoas com deficiência. Eventualmente, e em casos 

excepcionais, tais pessoas podem ser tidas como relativamente incapazes 

em algum enquadramento do novo art. 4º do Código Civil. Cite-se, a título 

de exemplo, a situação de um deficiente que seja viciado em tóxicos, 

podendo ser tido como incapaz como qualquer outro sujeito. Esse último 

dispositivo também foi modificado de forma considerável pelo Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. O seu inciso II não faz mais referência às 

pessoas com discernimento reduzido, que não são mais consideradas 

relativamente incapazes, como antes estava regulamentado. Apenas 

foram mantidas no diploma as menções aos ébrios habituais (entendidos 

como os alcoólatras) e aos viciados em tóxicos, que continuam 

dependendo de um processo de interdição relativa, com sentença judicial, 

para que sua incapacidade seja reconhecida. Também foi alterado o inciso 

III do art. 4º do CC/2002, sem mencionar mais os excepcionais sem 

desenvolvimento completo. O inciso anterior tinha incidência para o 

portador de síndrome de Down, não considerado mais um incapaz. A nova 

redação dessa norma passa a enunciar as pessoas que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir vontade, o que antes 

estava previsto no inciso III do art. 3º como situação típica de incapacidade 

absoluta. Agora a hipótese é de incapacidade relativa. Verificadas as 

alterações, parece-nos que o sistema de incapacidades deixou de ter um 

modelo rígido, passando a ser mais maleável, pensado a partir das 

circunstâncias do caso concreto e em prol da inclusão das pessoas com 

deficiência, tutelando a sua dignidade e a sua interação social (...)” Diante 

dessa mudança de paradigma: “(...) a curatela, restrita a atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, passa a ser uma medida 

extraordinária (art. 85) (...)”, o que, porém, não representou a extinção do 

procedimento de interdição, que “(...) continuará existindo, ainda que em 

uma nova perspectiva, limitada aos atos de conteúdo econômico ou 

patrimonial, como bem acentuou Rodrigo da Cunha Pereira. É o fim, 

portanto, não do procedimento de interdição, mas sim, do standard 

tradicional da interdição, em virtude do fenômeno da flexibilização da 

curatela, anunciado por Célia Barbosa Abreu. Vale dizer, a curatela estará 

mais personalizada, ajustada à efetiva necessidade daquele que se 

pretende proteger (...)” . A bem da verdade, destaca-se mesmo o 

posicionamento daqueles que sequer veem necessária a produção da 

prova pericial, desde que se note, já no interrogatório do interditando, a 

manifesta presença de qualquer dos motivos autorizadores da interdição. 

No ponto, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 

“No processo de interdição, pode o Juiz dispensar a perícia médica, 

prevista no CPC 1183, se estiver absolutamente convencido, por 

documentos e pelo interrogatório que realizou, da deficiência mental do 

interditando, mormente se tal convicção não seria modificada pelo laudo, 

ao qual o Magistrado não está adstrito (RT 786/270).” Constata-se, 

portanto, que mesmo quando a matéria objeto da causa for de fato, o 

julgamento antecipado é permitido se o fato não precisar ser provado em 

audiência, como no presente caso, uma vez que consta dos autos laudo 

médico, bem como com o que consta nos respectivos autos, restando 

comprovada a incapacidade do interditando, e os cuidados despendidos 

com a mesma pela parte autora. Da análise do conjunto fático-probatório, é 

possível concluir que o Interditando se enquadra nas hipóteses previstas 

no art. 1.767 do Código Civil, mais precisamente, no inciso I, qual seja, a 

falta de discernimento em decorrência de deficiência mental. Nesse 

sentido, a opinião de Arnaldo Rizzardo: “Os excepcionais são aqueles 

indivíduos que nasceram com anormalidades físicas e mentais, sendo 

relevante, para o caso, o retardamento mental. Tratam-se de pessoas 

portadoras de problemas neuropsíquicos, as quais se revelam tanto no 

aspecto físico como no psíquico e sensorial, destacando-se o déficit 

mental, e sendo facilmente perceptíveis no porte físico do doente.” Desse 

modo, tal quadro o torna o requerido relativamente inapto para exercer os 

atos da vida civil e reger seus bens materiais (fl. 63), devendo assim a 

curadora nomeada praticar os atos necessários em nome do interditando 

de natureza patrimonial e negocial e para cuidados pessoais em razão da 

moléstia que é portador, nos termos do artigo 1.747 a 1.750 do Código 

Civil. É forçoso destacar que o laudo pericial acostado às fls. 63 apontou 

com clareza que o interditando apresenta dificuldades em realizar atos 

comuns do dia-a-dia, visto que é portador de transtorno afetivo bipolar. 

Assim, os elementos de prova constantes dos autos são mais do que 

suficientes para o reconhecimento de que a parte interditanda é 
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relativamente incapaz, não podendo exprimir a sua vontade por deficiência 

mental permanente. Portanto, o fato de o Interditando não ter o 

discernimento para os atos da vida civil, em decorrência de suas 

condições mentais, já é suficiente para a decretação de sua interdição. 

Sua incapacidade traduz uma situação de fato que merece regularização 

legal e jurídica. Conquanto se trate de instituto de exceção, no caso em 

comento, a determinação da curatela do interditando é a medida de rigor 

na espécie. Por fim, convém apenas assentar, mais uma vez, que o 

instituto protetivo da curatela somente afeta os atos relacionados aos 

direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, 

da Lei 13.146/2015, não se revelando necessária a assistência da 

interditanda para a realização de quaisquer atos existenciais (artigo 85, § 

1º, da Lei 13.146/2015). Pelo exposto, julgo procedente o pedido articulado 

na exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de: DECRETAR a interdição do Requerido JOAQUIM DE SOUZA 

LIMA, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil e de 

acordo com o artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, nomeio como curadora 

definitiva do interditado a Sra. Fabiana Souza Lima. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3°, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se o presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias. Nos termos do artigo 759, caput, do Código de Processo Civil, 

após o registro da sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o 

curador, para prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. Isento de 

custas. Notifique-se o Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Eu, Marcos Paulo Alves da Silva Júnior, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 22 de novembro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143212 Nr: 6838-25.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCS, ODAVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar nos autos quanto ao teor da certidão 

negativa de fl. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144746 Nr: 7713-92.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELISBERTO MAGALHAES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

S/A -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 12 de Fevereiro de 2019 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144567 Nr: 7618-62.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS, JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 12 de Fevereiro de 2019 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 124496 Nr: 3509-39.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DOS SANTOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:20466/O

 I – Recebe-se o recurso interposto pelo acusado/Defesa. II – Sai o 

Advogado intimado para apresentar razões recursais no prazo de oito 

dias, cujo termo inicial será o dia 18/setembro/2017. III – Após, com ou sem 

razões, vista ao MPE para ofertar contrarrazões em igual prazo. IV – 

Após, remetam os autos a Superior Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144144 Nr: 7348-38.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MATEUS DA SILVA, ALEXSANDRA 

MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:OAB/MT 9823

 DESIGNA-SE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 11 

de fevereiro de 2019, às 13 horas, data única disponível.Defeso falar em 

excesso de prazo na formação da culpa porque a prisão é datada de 

09/10/2018 e a pauta do Juízo do ano em curso está preenchida com 

outros feitos de acusados presos e feitos inseridos em metas do 

Conselho Nacional de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135478 Nr: 1828-97.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RODRIGUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13615

 Autos: 1828-97.2018.811.0008 - Código: 135478.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I– Recebe-se o recurso interposto (fl. 192) no efeito devolutivo.

II- Intime-se a Defesa Técnica para, no prazo de 2 (dois) dias apresentar 

razões e, no mesmo prazo, ao MPE para oferecer contrarrazões (art. 588 

do CPP).

III- Com ou sem a resposta retornem os autos conclusos para juízo de 

retratação (art. 589 do CPP).
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Barra do Bugres/MT, 27 de novembro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 83876 Nr: 529-61.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUZ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:OAB-RO-4266, LAURO GONÇALO 

DA COSTA - OAB:15304

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Recebe-se a apelação interposta pelo MPE (fl. 378) porquanto 

presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade na representação 

e sucumbência) e intrínsecos (legitimidade, capacidade e interesse 

recursal), sendo que, eventual pagamento de custas é relegado para a 

fase do art. 804 do CPP.

II – Considerando que o MPE apresentou razões, nos termos do art. 600 do 

CPP, intime-se a Defesa Constituída do acusado, via DJe, para no prazo de 

08 (oito) dias contra-arrazoar.

III – Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

IV – Intime-se e se cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-17.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA OLIVEIRA ORMOND CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 16731729. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o comprovante de endereço no nome próprio ou comprove 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-02.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 16732078. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar os documentos pessoais originais e legíveis, número de 

telefone para contato e comprovante de endereço no nome próprio ou 

comprove relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida 

pessoa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-39.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CONCEICAO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000809-39.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSEMAR CONCEICAO DE 

QUEIROZ Endereço: RUA PROGRESSO, 285, MARACANÃ, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 11/12/2018 Hora: 15:00. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 28 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-17.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI APARECIDO MORGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000707-17.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SIDNEI APARECIDO MORGADO Endereço: AVENIDA TROPICAL, 

1122, CASA, MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA 

MARTINIANO DE CARVALHO, 851, - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01321-001 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 17/12/2018 Hora: 14:20. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres - MT, 28 de novembro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-17.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI APARECIDO MORGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000707-17.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SIDNEI APARECIDO MORGADO Endereço: AVENIDA TROPICAL, 

1122, CASA, MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA 

MARTINIANO DE CARVALHO, 851, - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01321-001 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 17/12/2018 Hora: 14:20. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Barra do Bugres - MT, 28 

de novembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 
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prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-59.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CITAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000743-59.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: 

[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO 

ROMAO Endereço: MARECHAL RONDON, 113, ASSARI, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA Endereço: AVENIDA REPÚBLICA DO 

LÍBANO, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-200 Nome: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES Endereço: PRAÇA 

ANGELO MASSON, 1000, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para 

responder a ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e 

documentos anexados ao processo judicial eletrônico. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados a 

partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou 

ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). Barra do 

Bugres/MT , 28 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Maria Ap. 

Ramos Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95008 Nr: 4759-78.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉIT, ET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADEMIR R. DE CARVALHO - 

OAB:2.245/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos com Pedido de tutela de 

Urgência proposta por Arnaldo Rosa Ferreira em face de Érick Inácio 

Tibúrcio

2. Designada audiência de conciliação, o requerente não compareceu e, 

não justificou sua ausência.

3. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

5. Dê Vista ao Ministério Público.

6. Certifique acerca da apresentação, ou não, da contestação.

7. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61615 Nr: 2620-32.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIRE APARECIDA SOUZA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Analisando os autos, verifico que a parte requerida cumpriu 

espontaneamente a obrigação.

2. Assim, expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) da forma requerida 

(fl.170), atentando-se a secretaria aos poderes aferidos pela(s) parte(s) 

ao seu patrono.

3. Por fim, verifico que foi realizada perícia médica por médico nomeado 

pelo juízo (fl.87 e fls.103/105), solicitada pela parte requerida, 

autossuficiente economicamente.

4. Dessa forma, considerando a apresentação do laudo pericial pelo 

expert, INTIME-SE a requerida para depósito dos honorários periciais em 

05 (cinco) dias, caso ainda não tenham sido depositados.

5. Com o depósito, expeça-se o alvará de levantamento em favor do 

expert que, caso não tenha apresentado, deverá indicar os dados para o 

procedimento em 05 (cinco) dias.

6. E, nada sendo requerido e não havendo outras diligências pendentes, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 26426 Nr: 3046-20.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR GRAZIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos
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 1. Analisando os autos, verifico que a parte executada até o presente 

momento não efetuou o pagamento do débito exequendo.

2. Noto, ainda, assegurada a oportunidade, o executado não garantiu a 

execução.

3. Dessa forma, DEFIRO o pedido de fl.66 e DETERMINO a penhora do bem 

indicado nos documentos de fls.89/90 na forma da lei (CPC, arts. 831, 844 

e 845, § 1º).

4. Concluída a diligência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre 

o laudo de avaliação, no prazo de 10 (dez) dias.

5. Transcorrido o prazo, certifique-se.

 6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36354 Nr: 3143-15.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLENTON C. RIBEIRO INFORMATICA, 

ELAINE CRISTINA CAVALLARI, WELLENTON CARLOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos

 1. Analisando os autos, verifico que a parte executada até o presente 

momento não efetuou o pagamento do débito exequendo, bem como não 

apresentou embargos.

2. Noto, ainda, que apesar de assegurada a oportunidade, a executada 

deixou de oferecer bens à penhora.

3. Dessa forma, DEFIRO o pedido de fls.112/114 e DETERMINO a penhora 

do bem indicado no documento de fls.115/124 na forma da lei (CPC, arts. 

831, 844 e 845), nomeando como depositário pessoa a ser indicada pelo 

exequente, que deverá providenciar a remoção.

4. Concluída a diligência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre 

o laudo de avaliação, no prazo de 10 (dez) dias.

5. Transcorrido o prazo, certifique-se.

 6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70161 Nr: 3361-04.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMÉRCIAL LTDA, DJALMA DO 

SANTOS, GILBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23399

 DESPACHO

Vistos,

1. DEFIRO a suspensão do feito, conforme requerido às fls. 42/43, 

iniciando a contagem do prazo de suspensão com a protocolização do 

pedido de suspensão.

2. Decorrido o prazo, Intime-se o exequente dar prosseguimento ao feito, 

adotando as medidas que lhe forem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e início 

da contagem do prazo prescricional.

 3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 24433 Nr: 1089-81.2007.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEILTON JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Da análise dos autos, verifico que foi realizada perícia médica por 

médico nomeado pelo juízo (fl.135, 145/146 e fls.162/164), constatando 

ainda que a parte litiga sob a assistência judiciária gratuita.

2. Dessa forma, considerando a apresentação do laudo pericial pelo 

expert, com fundamento no art.507, §3º da CNGC, expeça-se certidão em 

favor do médico com o valor dos honorários periciais que, pela ausência 

de fixação em momento anterior, oportunamente arbitro em R$500,00, para 

fins de cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, intimando-o para 

retirada do documento, mantendo uma via no processo.

3. Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62883 Nr: 872-28.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido liminar (art. 275 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILSO MARTINS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRON RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Da análise dos autos, verifico que foi realizada perícia médica por 

médico nomeado pelo juízo (fl.147 e fls.189/195), constatando ainda que a 

parte litiga sob a assistência judiciária gratuita.

2. Dessa forma, considerando a apresentação do laudo pericial pelo 

expert, com fundamento no art.507, §3º da CNGC, expeça-se certidão em 

favor do médico com o valor dos honorários arbitrados para fins de 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, intimando-o para retirada do 

documento, mantendo uma via no processo.

3. Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1785 Nr: 1649-04.1999.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MARCIO BRIZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 DECISÃO

Vistos.

1. Defiro o pedido de fls. 135/140, para tanto, oficie-se o 1º Ofício desta 

Comarca, a fim de que proceda a baixa da averbação da penhora na 

matrícula 13.990,

 2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35522 Nr: 2311-79.2010.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCELIA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Da análise dos autos, verifico que foi realizada perícia médica por 

médico nomeado pelo juízo (fl.137/140 e fls.163/165), solicitada pela parte 
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requerida, autossuficiente economicamente.

2. Dessa forma, considerando a apresentação do laudo pericial pelo 

expert, INTIME-SE a requerida para depósito dos honorários periciais em 

05 (cinco) dias, caso ainda não tenham sido depositados.

3. Com o depósito, expeça-se o alvará de levantamento em favor do 

expert que, caso não tenha apresentado, deverá indicar os dados para o 

procedimento em 05 (cinco) dias.

4. Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32621 Nr: 2669-78.2009.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FERNANDES ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STS- SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.

-CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889, ERIKA PINTO DE ARRUDA - OAB:5.635-MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Da análise dos autos, verifico que foi realizada perícia médica por 

médico nomeado pelo juízo (fl.139 e fls.153/155), solicitada pelas partes 

requeridas, autossuficiente economicamente.

2. Dessa forma, considerando a apresentação do laudo pericial pelo 

expert, INTIME-SE as requeridas para depósito dos honorários periciais em 

05 (cinco) dias, caso ainda não tenham sido depositados.

3. Com o depósito, expeça-se o alvará de levantamento em favor do 

expert que, caso não tenha apresentado, deverá indicar os dados para o 

procedimento em 05 (cinco) dias.

4. Oportunamente, designo a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 06 de fevereiro de 2019, às 15h30min.

5. INTIMEM-SE as partes na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso 

ainda não tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de 

testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de preclusão.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36271 Nr: 3060-96.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE S AVELINO COMERCIO, JANETE 

SCHEER AVELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos,

1. Analisando os autos, verifico que a parte executada até o presente 

momento não efetuou o pagamento do débito exequendo.

2. Noto, ainda, assegurada a oportunidade, o executado não garantiu a 

execução.

3. Dessa forma DEFIRO o pedido de fl. 35 e DETERMINO a penhora do bem 

indicado nos documentos de fls. 38/40 na forma da lei (CPC, arts. 831, 844 

e 845,§1º)

 4. Concluída a diligência, intime-se as partes para se manifestarem sobre 

o laudo de avaliação, no prazo de 10 (dez) dias.

5. Transcorrido o prazo, certifique.

6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27366 Nr: 778-56.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RIBEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos

 1. Tendo em vista que o feito encontra-se na fase de cumprimento de 

sentença, bem como as partes concordaram com os cálculos 

apresentados pelo contador judicial, hei por bem homologá-los.

2. Desse modo, expeçam-se as necessárias RPV’s, com observância aos 

valores acima homologados.

3. Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo 

advogado da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos 

poderes conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

4. Em seguida, façam os autos conclusos.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89274 Nr: 1360-41.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEMIO MASSOCO TABORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A 

OAB/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. INTIME-SE o autor pessoal para que, querendo, apresente as 

contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

2. Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

3. Após, remetam-se os autos ao Egrégio tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, com homenagens do juízo.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70964 Nr: 3958-70.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. MASSOLA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33211 Nr: 3238-79.2009.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos,

1. Intime-se a parte autora, através de seu advogado legalmente 

constituído, para que indique expressamente para qual endereço deverá 
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ser enviada a carta de citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35574 Nr: 2363-75.2010.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR APARECIDO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.505-A/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Da análise dos autos, verifico que foi realizada perícia médica por 

médico nomeado pelo juízo (fl.114 e fls.120/122), solicitada pela parte 

requerida, autossuficiente economicamente.

2. Dessa forma, considerando a apresentação do laudo pericial pelo 

expert, INTIME-SE a requerida para depósito dos honorários periciais em 

05 (cinco) dias.

3. Com o depósito, expeça-se o alvará de levantamento em favor do 

expert que, caso não tenha apresentado, deverá indicar os dados para o 

procedimento em 05 (cinco) dias.

4. Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7604 Nr: 784-73.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA, JOSE AUGUSTO 

MOTTA GARCIA, CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7.072/MT, MARIO 

GONÇALVES SASTRE JUNIOR - OAB:9891-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 

10384, com previsão de disponibilização em 28/11/2018, o movimento 

"Com Resolução do Mérito->Extinção da Punibilidade->Pagamento integral 

do débito" de 26/11/2018, onde constam como patronos habilitados para 

receberem intimações: DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - OAB:5052, 

JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7.072/MT, MARIO GONÇALVES SASTRE JUNIOR - 

OAB:9891-B representando o polo ativo; e MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT representando o polo passivo.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001046-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO(A))

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO(A))

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA TEREZA PASUCH (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001016-09.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AMPARO DE OLIVEIRA COELHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. , CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 - TELEFONE: ( ) DESPACHO - Inicial NÚMERO DO PROCESSO: 

1001016-09.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: $41,932.95 ESPÉCIE: 

[BUSCA E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO (181) REQUERENTE: 

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: 

FABIOLA BORGES DE MESQUITA - SP206337 REQUERIDO: MARIA 

AMPARO DE OLIVEIRA COELHO Vistos. Inobstante a notificação positiva 

apresentada com a inicial sob o nº 16066588, observo que não há 

documento com a assinatura da requerida, comprovando a notificação 

pessoal. A informação por meio do telegrama de que houve a entrega e o 

recibo assinado, sem a efetiva assinatura não é suficiente para 

comprovação. Assim, determino a intimação da parte autora para que 

emende a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, apresentando notificação 

válida, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 25 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente CLAUDIA ANFFE 

NUNES DA CUNHA Juíza de Direito Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001104-47.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEUS HEVERTON SOUZA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000905-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. D. C. Z. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000905-25.2018.8.11.0050. AUTOR(A): MARIA APARECIDA OLIVEIRA 

RÉU: CAROLINA VITORIA DE CASTRO ZANATA Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que não fora juntado aos autos a 
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certidão de nascimento da requerida. Desta feita, faculto ao autor a 

emenda da inicial para, no prazo de 15 dias, colacionar aos autos a 

certidão de nascimento da requerida, eis que documento essencial à 

propositura da presente ação, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Campo Novo do Parecis, 31 de outubro de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000870-65.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

TELMO DA ROCHA MACHRY OAB - MT8280/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000870-65.2018.8.11.0050. AUTOR(A): JOSE ANTONIO DOS SANTOS 

RÉU: INSS Vistos. Dê-se ciência às partes acerca da redistribuição desta 

ação a este Juízo, intimando-as para requererem o que for de seus 

interesses, no prazo de 15 dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 05 de novembro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001067-20.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E L FRITZEN PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001024-83.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001201-47.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER KAIKE ANTUNES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

ROGER KAIKE ANTUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001161-65.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. , CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 - TELEFONE: ( ) DESPACHO NÚMERO DO PROCESSO: 

1001161-65.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: $18,059.68 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogados do(a) 

REQUERENTE: WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - MT17564/O, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - MT4482/O, MARCELO BRASIL SALIBA - 

MT0011546S REQUERIDO: MARCOS DE SOUZA SANTOS Vistos. Intime-se 

a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias emende a inicial para 

comprovar a notificação pessoal do requerido, considerando que o AR 

apresentado consta como devolução por ter mudado, não sendo 

suficiente para tanto, sob pena de extinção e arquivamento. Com o 

decurso do prazo, certifique-se e volte conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 7 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente CLAUDIA ANFFE 

NUNES DA CUNHA Juíza de Direito Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97274 Nr: 807-57.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19248 Nr: 2984-48.2005.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNH LATIN AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VERNER KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES ARAUJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:18.294

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87199 Nr: 266-58.2017.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, JONAS COELHO DA 

SILVA, VANESSA PELEGRINE, RUBIANE KELI MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILITINO SOLETTI, WALDEMIRO 

SOLETTI, ARLINDA FERREIRA SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, VANESSA 

PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA ELIZABETH CESTARI 

GROTTI - OAB:6.250/MS, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544, 

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, LEANDRO 

ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949, OTONI CÉSAR COELHO DE 

SOUZA - OAB:5400, SERGIO PAULO GROTTI - OAB:4412, SERGIO 

PAULO GROTTI - OAB:4412/MS

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6042 Nr: 1244-94.2001.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OM, ARDSM, EM, JDDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VALTER CAETANO LOCATELI - 

OAB:3554-B-MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS., requerendo o que entender pertinente e/ou DANDO 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34496 Nr: 1284-61.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, GENILDO PEREIRA DA 

SILVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o CALCULO DE PENA acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98321 Nr: 1259-67.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEONILSON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT, NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, JOSE LEONILSON 

FERREIRA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o CALCULO DE PENA acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98322 Nr: 1260-52.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDES DA SILVA ALVES 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, MARCELO FERNANDES DA 

SILVA ALVES, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 

dias, manifeste-se nos autos sobre o CALCULO DE PENA acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91338 Nr: 2620-56.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, FRANCISCO DE ASSIS DE 

MEDEIROS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 
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manifeste-se nos autos sobre o CALCULO DE PENA acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36135 Nr: 2924-02.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, JONATHAN DOS SANTOS, 

na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

nos autos sobre o CALCULO DE PENA acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94593 Nr: 4527-66.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT, ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA - OAB:23.340-O/MT, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLINO da competência para o processamento e 

julgamento do presente feito em favor do Juízo da Vara da Família e 

Sucessões da Comarca de Assaí/PR.Intime-se a parte autora e 

notifique-se o Ministério Público.Após, preclusa a via recursal, remeta-se o 

processo ao referido Juízo, com as anotações e baixas 

necessárias.Campo Novo do Parecis(MT), 22 de novembro de 2018.Pedro 

Davi BenettiJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101248 Nr: 2624-59.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: COMARCA DE ARENAPOLIS/MT, JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MATEUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON GOMES DA SILVA - 

OAB:0851

 Impulsiono os autos para intimar o advogado do réu, via dje, da audiência 

aprazada para a data do dia 29 de novembro de 2018, às 17h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97972 Nr: 1145-31.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESTAURANTE LUZIA BARRIOS LTDA (RESTAURANTE 

PRATO CHEIO), JOAO BATISTA BARRIOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TOMIKO NAKAMURA, ADAYR 

KENKITI NAKAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Veiga - OAB:21.473/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência para o dia 30/11/2018, às 13 horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001323-60.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001323-60.2018.8.11.0050. REQUERENTE: PAULO ANTONIO MARTINS 

REQUERIDO: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO/PROCURADORIA GERAL, MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de 

tutela antecipada, ajuizada por PAULO ANTONIO MARTINS em face da 

União Federal, Estado de Mato Grosso e Município de Campo Novo do 

Parecis, todos devidamente qualificados nos autos, ao argumento, em 

síntese, que sofre de diversos problemas cardíacos, necessitando com 

urgência fazer uso dos medicamentos TICAGRELOR 90MG e 

VALSARTANA 160MG. Sustenta o requerente que os medicamentos são 

de alto custo, cuja complexidade não é atendida de forma direta pela 

Secretaria Municipal de Saúde. Nesse cenário, pugna pela concessão de 

tutela antecipada com a finalidade de que os requeridos forneçam a 

medicação mencionada. Por fim, requer a procedência da ação para o 

fornecimento dos medicamentos durante o tratamento médico necessário 

para a melhora do quadro clínico do requerente. Foi determinada a emenda 

da inicial e a intimação do NAT para manifestação acerca do pleito inicial. 

Ato contínuo, a parte autora requereu a exclusão da União Federal do polo 

passivo da demanda. Intimado, o NAT informou que o medicamento 

Valsartana pode ser substituído pelo Losartana, ao passo que o 

medicamento Ticagrelor não é assegurado pelo SUS. É o breve relato. 

Fundamento. Decido. Inicialmente, recebo a emenda à inicial e determino a 

exclusão da União Federal do polo passivo da demanda. Pretende a parte 

autora a antecipação da tutela para determinar que os requeridos 

forneçam, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os medicamentos 

TICAGRELOR 90MG e VALSARTANA. Da análise do pleito formulado pelo 

requerente, entendo que seu pedido de antecipação da tutela não merece 

ser deferido, pois sua pretensão não é totalmente legítima. A República 

Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da 

pessoa humana, que é considerada o núcleo axiológico do 

constitucionalismo contemporâneo, representa, pois, o valor supremo que 

irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem 

normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais. O direito 

à saúde, por exemplo, é assegurado a todos pela Constituição da 

República de 1988, nos termos do seu artigo 6.º, que assim dispõe, in 

verbis: Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição. Esse direito fundamental representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...] Sobre 

esta, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: “O direito público 

subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica da República (art. 196). 

Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve 

velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular 

– e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. 

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que 

tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 

institucional, a organização federativa do Estado Brasileiro – não pode 

converter-se em promessa institucional inconseqüente, sob pena de o 

Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 

impostergável dever por um gesto de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado” (RE 267.612 – RS, DJU 

23/08/2000, Rel. Min. Celso de Mello) A Constituição protege, portanto, a 

cura e a prevenção de doenças por meio de medidas que assegurem a 

integridade física e psíquica do ser humano como consequência direta do 

fundamento da dignidade da pessoa humana. José Cretella Júnior, na obra 
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"Comentários à Constituição de 1988", vol. III, pág. 4331, citando Zanobini 

asseverou que: “nenhum bem da vida apresenta tão claramente unidos o 

interesse social, como o da saúde, ou seja, do bem-estar físico que 

provém da perfeita harmonia de todos os elementos que constituem o seu 

organismo e de seu perfeito funcionamento. Para o indivíduo saúde é 

pressuposto e condição indispensável de toda atividade econômica e 

especulativa, de todo prazer material ou intelectual. O estado de doença 

não só constitui a negação de todos estes bens, como também representa 

perigo, mais ou menos próximo, para a própria existência do indivíduo e, 

nos casos mais graves, a causa determinante da morte. Para o corpo 

social a saúde de seus componentes é condição indispensável de sua 

conservação, da defesa interna e externa, do bem-estar geral, de todo 

progresso material, moral e político.” A Saúde é um dever do Estado 

porque é financiada por impostos que são pagos pelos contribuintes aos 

Municípios, Estados e União e estes têm que criar condições para que 

toda e qualquer pessoa tenha acesso aos Serviços de saúde, Hospitais, 

tratamentos, programas de prevenção e medicamentos. Assim, o SUS 

(Sistema Único de Saúde) é o sistema de saúde do Governo, colocado 

gratuitamente ao acesso de todos que tem o objetivo de promover, 

proteger e recuperar a saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, onde qualquer pessoa, independente da sua 

renda e local de moradia tem direito a ser atendida em estabelecimento 

ambulatorial ou hospitalar ligado ao SUS. Não importa a doença ou os 

sintomas que a pessoa apresente deverá ser assistida pela rede pública 

de saúde. Ou seja, está claro que o SUS foi criado para oferecer um 

atendimento satisfatório à população, com a realização de ações 

assistenciais e de atividades preventivas, contando com instalações 

adequadas, inclusive que ofereça todos os tipos de tratamento a todas as 

doenças existentes, ou que possam vir a existir. Vale ressaltar que a 

competência quanto à responsabilidade do poder Público é comum à 

União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios e que estes deverão 

“cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas portadoras de deficiência”, conforme art. 23, inciso II, da CF. 

Sendo assim, todos os entes da Federação, cada qual no seu âmbito 

administrativo, respeitadas as competências fixadas pela Lei nº 8.080/90 e 

o princípio da descentralização político-administrativo do Sistema Único de 

Saúde - SUS, têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde 

aos cidadãos brasileiros. Se o Estado não pode proporcionar diretamente 

um tratamento ou, quando um procedimento não é assegurado pelo SUS, 

ou ainda, não está contemplado nas leis, deve, com base no princípio da 

isonomia, à Administração Pública, por meio da aplicação de critérios 

médico-científicos (através de laudos-médicos e exames) fixar e autorizar 

os tratamentos e remédios que devem ser fornecidos ao indíviduo, deve 

promover e financiar cuidados essenciais por outros meios sempre com 

vista a garantir a segurança, a eficácia terapêutica e a qualidade 

necessária inerentes à Política nacional de saúde. Esses procedimentos 

visam restringir a possibilidade de riscos graves aos pacientes e uma 

maior racionalização entre o custo e o benefício dos tratamentos que 

devem ser fornecidos gratuitamente, a fim de atingir o maior número 

possível de beneficiários, já que o alvo da proteção do Estado, na 

hipótese, é o próprio direito à vida, bem supremo do cidadão, indisponível e 

inviolável, e do qual decorre o direito à saúde, considerando-se a 

hipossuficiência da parte autora para obter o tratamento indispensável à 

manutenção de suas próprias vidas, e, em segundo plano, a manterem a 

própria existência em condições mínimas de dignidade e humanidade. Pois 

bem, para a concessão da tutela cautelar esperada, exigem-se dois 

requisitos específicos, quais sejam, a probabilidade jurídica do pedido e o 

perigo da demora no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou 

seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com 

teor da norma violada, ou passível de violação. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade 

jurídica do pedido está consubstanciada no seguinte preceito: no fato de 

ser direito da paciente receber tratamento de saúde de forma eficiente e 

gratuita, conforme preceituado nos artigos 194 e 198, inciso II da 

Constituição Federal. Todavia, o perigo da demora do provimento 

jurisdicional não está evidenciado nos autos eis que conforme se vê no 

relatório do NAT existem outros medicamentos disponíveis no SUS para a 

mesma indicação do medicamento VALSARTANA 160 MG, não havendo 

informação no receituário proibição do medicamento por outro da mesma 

finalidade. Quanto mais, analisando minuciosamente todos os documentos 

encartados na inicial constato que, não há comprovação de que a 

Secretaria Municipal de Saúde se recusou a fornecer os medicamentos ao 

requerente. Além dos fundamento expostos, o Superior Tribunal de Justiça 

julgou, em 25/04/2018, o mérito do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, 

representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106 cuja 

questão submetida “Obrigatoriedade do poder público de fornecer 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”. 

Assentou-se que para a concessão dos medicamentos não incorporados 

em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa dos seguintes 

requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Nesse 

cenário, restou indubitável a ausência do requisito do perigo da demora 

estabelecido no art. 300 do CPC, bem como a ausência de comprovação, 

por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por 

médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada de urgência, face a ausência do perigo da demora que a 

requerente sofrerá caso não aguardar o término da tramitação 

processual, eis que existem outros medicamentos disponibilizados pelo 

SUS com a mesma finalidade medicamentosa. CITEM-SE os requeridos 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT para que, querendo, e no prazo legal, apresentem 

contestação, indicando as provas que pretendam produzir. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 27 de novembro de 2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000461-26.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA GOMES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000461-26.2017.8.11.0050 Nome: ELIANA DA SILVA GOMES SILVA 

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Qd. 25, 15, Jardim Olenka, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: BANCO BRADESCO 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 CERTIDÃO Nos termos da 

legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este 

feito a fim de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, 

Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-14.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000563-14.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 05 (cinco) dias da realização da audiência de conciliação e parte 

reclamada, não apresentou contestação nos autos. Nos termos do 

provimento 55-07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte 

autora, requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018. Nilza 
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Pereira Brant Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002014-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA LOPES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR JESUS CUSTODIO OAB - MT3727 (ADVOGADO(A))

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA DOS SANTOS UCHIYAMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565/O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1002014-71.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. DESIGNO audiência para a oitiva da Testemunha para o dia 21 de 

janeiro de 2018, às 00 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes e a 

referida Testemunha. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 21 

de novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 10705 Nr: 251-09.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Stechow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Bianchi - 

OAB:6641/MT

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 28 

de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10705 Nr: 251-09.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Stechow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Bianchi - 

OAB:6641/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Executada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca da penhora realizada conforme termos de folhas 208, podendo 

arguir qualquer das hipóteses do art. 854 § 3º do NCPC, na forma da 

decisão de folhas 205/206.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75150 Nr: 140-44.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelina Neves da Purificação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhao - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72979 Nr: 1967-27.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Dias de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Santos - 

OAB:85762/RJ, José Eduardo R. Daleffe - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26705 Nr: 814-61.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Sérgio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe acerca 

da certidão de inteiro teor dos bens, requerendo o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82984 Nr: 2568-62.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34716 Nr: 1255-71.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerci Alves Ferreira, Maria Delfina das Dores Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Fernando Tenório, 

Nélio Nunes Cabete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Fernandes Somingos 

de Siqueira - OAB:10.094/MT, Luís Otávio Trovo Marques de Souza 

- OAB:, Shirlei Mesquita Sandim - OAB:5257/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo de 15 (quinze dias), manifestar 

quanto aos quesitos complementares do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3509 Nr: 626-49.2001.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Roberto Mosena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cláudio Moraes, METALÚRGICA LCM 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, Marco 

Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT, Perci Bruno Scortegagna - 

OAB:6360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudialu de Almeida 

Moraes - OAB:78.177/RS, Sebastião Pires de Moraes - OAB:4891/GO

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114765 Nr: 4581-63.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROZENDO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação das partes, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca 

do laudo pericial acostado nos autos.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002283-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS COSTA MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002283-13.2018.8.11.0051 Cobrança Despacho. Vistos etc. De 

início, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do NCPC, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, DETERMINO 

a remessa do presente feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca para designação de AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO entre as partes, quantas forem necessárias para viabilizar 

a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto no art. 

334, § 2º, NCPC. CITE-SE a parte contrária para que compareça à sessão 

de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu advogado ou 

Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida 

ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, 

NCPC). ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do 

NCPC, devendo a intimação da autora para audiência ser realizada na 

pessoa de seu advogado. CONSIGNE-SE no mandado que as partes 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica com 

poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). DEVERÁ a 

parte requerida manifestar expressamente eventual desinteresse na 

autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida 

audiência (art. 334 §5º NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta 

hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, 

NCPC). ADVIRTAM-SE as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado. Não realizado o acordo, a parte 

requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 

335, I, NCPC), sob pena de serem havidas como verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, 

ainda, a advertência do art. 341 do NCPC. Apresentada na peça 

contestatória quaisquer das matérias elencadas no art. 338 do NCPC, 

desde já, FACULTO à autora no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da 

petição inicial, adotando-se as providências do art. 339 no NCPC. Defiro o 

pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002071-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO CARDOSO DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002071-89.2018.8.11.0051 Rescisão de contrato Despacho. 

Vistos etc. CITE-SE a parte contrária para que compareça à sessão de 

conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu advogado ou 

Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida 

ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, 

NCPC); ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do 

NCPC, devendo a intimação do autor para audiência ser realizada na 

pessoa de seu advogado, salvo se for assistida pela Defensoria Pública; 

CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC); DEVERÁ a parte requerida 

manifestar expressamente eventual desinteresse na autocomposição, no 

prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334 §5º 

NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC); ADVIRTAM-SE 

as partes que o seu não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado; Não realizado o acordo, a parte requerida poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob pena de 

serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 

341 do NCPC; Apresentada na peça contestatória quaisquer das matérias 

elencadas no art. 338 do NCPC, desde já, FACULTO ao autor no prazo de 

15 (quinze) dias a alteração da petição inicial, adotando-se as 

providências do art. 339 no NCPC; DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis 

que no caso a presunção legal não restou afastada, ao contrário, as 

provas colacionadas ao feito corroboram a alegação da parte autora de 

que não dispõe de recursos para pagar as custas e despesas 

processuais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 
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providências. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002284-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE PEREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002284-95.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. De início, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

DETERMINO a remessa do presente feito ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO entre as partes, quantas forem necessárias para 

viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto 

no art. 334, § 2º, NCPC. CITE-SE a parte contrária para que compareça à 

sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu 

advogado ou Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador 

do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta 

Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte 

requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334, NCPC). ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do 

NCPC, devendo a intimação da autora para audiência ser realizada na 

pessoa de seu advogado. CONSIGNE-SE no mandado que as partes 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica com 

poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). DEVERÁ a 

parte requerida manifestar expressamente eventual desinteresse na 

autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida 

audiência (art. 334 §5º NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta 

hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, 

NCPC). ADVIRTAM-SE as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado. Não realizado o acordo, a parte 

requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 

335, I, NCPC), sob pena de serem havidas como verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, 

ainda, a advertência do art. 341 do NCPC. Apresentada na peça 

contestatória quaisquer das matérias elencadas no art. 338 do NCPC, 

desde já, FACULTO à autora no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da 

petição inicial, adotando-se as providências do art. 339 no NCPC. Defiro o 

pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002298-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002298-79.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 14 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002161-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANE ZUICKER ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO WERNER RODRIGUES SCHWARZ (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002161-97.2018.8.11.0051 Alimentos Despacho. Vistos etc. De 

elementar conhecimento que a toda causa deve ser atribuído um valor 

certo (art. 291, NCPC) e tal importância deve se aproximar o máximo 

possível do proveito econômico a ser obtido por meio da tutela 

jurisdicional. LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e 

DANIEL MITIDIERO prelecionam: 1. Valor certo. À causa posta em juízo 

deve ser dado um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediato. Toda causa objeto de tutela jurisdicional deve ser valorada. A 

regra geral é que o valor da causa corresponde ao proveito econômico a 

ser obtido pelo demandante através da tutela jurisdicional (STJ, 1ª Turma, 

REsp 852.243/PR, rel. Min.José Delgado, j. 19.09.2006, DJ 19.10.2006, 

p.261) (in Marinoni, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil 

comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel 

Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 299) 

(destaquei). Não se pode olvidar, também, que é atribuído ao magistrado o 

dever de verificar o valor atribuído à causa pelas partes. A respeito do 

tema, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, com o 

brilhantismo que lhes é peculiar, dissertam: §3º: 5. Controle de ofício do 

valor da causa. O juiz tem o dever de zelar pelos requisitos dos CPC/1973 

282 e 283 (CPC 319 e 320), entre os quais se encontra o valor da causa. 

Em razão disso, o juiz tem o poder-dever de determinar, de ofício, que seja 

regularizado o valor da causa, bem como recolhidas as custas judiciais 

complementares (cf. José Carlos Francisco. Valor da causa: natureza e 

controle judicial de ofício [Est. Delgado, p. 307]). O CPC 292 não restringe a 

possibilidade de ser o valor da causa arbitrado de ofício à mera 

irregularidade na sua fixação, mas a estende também para casos em que 

o valor econômico não seja imediatamente aferido. Tendo em vista a 

necessidade de recolhimento das custas judiciais, o arbitramento a ser 

realizado pelo juiz deve ocorrer no início do processo, na avaliação da 

petição inicial (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. 

Comentários ao código de processo civil. 2ª tiragem. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 834). Na espécie, vislumbra-se que a parte 

requerente pugna pelo recebimento do valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) mensais à título de alimentos, atribuindo à causa o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), em dissonância com a orientação doutrinária sobre 

o tema. É sabido que no tocante à matéria discutida referente à questão 

dos alimentos postulados, destaca-se o raciocínio de LUIZ GUILHERME 

MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO: 4. Alimentos. 

Debatendo as partes a respeito da existência do dever de prestar 

alimentos ou de exonerar-se de prestação alimentar, o valor da causa 

corresponde à soma de 12 (doze) prestações mensais. Em se tratando, 

todavia, de cumprimento de sentença condenatória objetivando a 

execução de parcelas vencidas, o valor da causa corresponde tão 

somente ao montante devido. Pretendendo o demandante a revisão do 

valor dos alimentos, o valor da causa corresponde ao valor equivalente ao 

de 12 (doze) vezes a diferença entre o quantum ofertado e o que vem 

sendo pago. Havendo pedido de parcelas alimentares vencidas e 

vincendas, incidem os §§ 1. 0 e 2. 0 do art. 292, CPC. (in Marinoni, Luiz 

Guilherme. Novo código de processo civil comentado/ Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 301) (destaquei). Logo, o valor da causa deve 

corresponder ao valor equivalente ao de 12 (doze) vezes ao valor 

pleiteado. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial e corrigir o valor dado à 

causa, sob pena de indeferimento, com fulcro no artigo 321, parágrafo 

único do novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 
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o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 

2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002166-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT0009277A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO SAGBONI XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002166-22.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

CITE-SE a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias (art. 829, NCPC), bem como de honorários advocatícios 

de 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa (art. 827, NCPC), 

CONSIGNANDO-SE que, em caso de pronto e integral adimplemento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC); Se o 

Oficial de Justiça não encontrar a executada DEVERÁ realizar o arresto 

de tantos bens da parte devedora quantos bastem para garantir a 

execução e prosseguir no cumprimento das disposições constante no § 

1º do art. 830, do NCPC, independente de nova ordem, incumbindo ao 

credor requerer a citação por edital, quando frustradas a cientificação 

pessoal e com hora certa; Efetivada a citação por hora certa (§ 1º do art. 

830, do NCPC) e certificado o decurso do prazo para apresentação de 

embargos, desde já NOMEIO o Defensor Público atuante nesta Comarca 

como curador especial à parte executada, enquanto não for constituído 

advogado (art. 72, II, NCPC); Não havendo pagamento, PROCEDA-SE a 

penhora de bens da parte devedora, observando o disposto no art. 831 e 

832, ambos do NCPC, bem como sua avaliação, LAVRANDO-SE o 

respectivo auto, com a intimação da parte executada na mesma 

oportunidade (art. 829, §1º, do NCPC); REGISTRE-SE, ainda, ser 

incumbência da parte exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 

fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844, do NCPC); A 

parte executada, em consonância com o art. 914, do NCPC, 

independentemente de penhora, caução ou depósito, PODERÁ se opor à 

execução por meio de EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 231 e 915, ambos do NCPC, podendo alegar as 

matérias elencadas no art. 917, do NCPC, ATENTANDO-SE que eventuais 

incorreções da penhora ou avaliação poderão ser impugnadas por simples 

petição (art. 917, § 1º, NCPC); ADVIRTA-SE a parte devedora que o 

oferecimento de embargos manifestamente protelatórios será considerada 

conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 918, § 1º, NCPC); No prazo 

para a apresentação dos embargos, reconhecendo o crédito da 

exequente e comprovando o pagamento de 30% do valor em execução, 

acrescidos de custas e honorários advocatícios, as partes executadas 

PODERÃO requerer o pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês (art. 916, do NCPC); Formalizado o pedido de parcelamento, 

DETERMINO a intimação da parte exequente para manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias; Esgotado o prazo para o cumprimento da obrigação e 

não sendo oferecidos embargos à execução, MANIFESTE-SE a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens eventualmente penhorados. Frustrada a tentativa de 

penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução, a 

rigor do estabelecido no art. 921, III, do NCPC. Formalizado o pedido de 

parcelamento, DETERMINO a intimação da parte exequente para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 14 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001996-50.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILO JOAO GROTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001996-50.2018.8.11.0051 Indenizatória Despacho. Vistos etc. 

NILO JOÃO GROTH propõe ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos qualificados. Extrai-se 

dos autos que o Autor requer em sua exordial a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui capacidade 

financeira para arcar com o pagamento das custas e taxas judiciárias. 

Pois bem. De elementar conhecimento que a Constituição Federal 

estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". No 

mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de Processo Civil, in 

verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. Com efeito, da premissa legalmente estabelecida denota-se que é 

permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada 

pela parte contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar 

documentos que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua 

possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale 

dizer, a presunção conferida à declaração da parte requerente é juris 

tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser 

resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto 

submetido à apreciação. De inteira pertinência ao tema é o posicionamento 

adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO 

CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada 

no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da 

assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se 

convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se 

trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não prevalece o 

indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal de origem o 

fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do benefício. O 

art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a 

pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com 

as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de 

sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido. (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, verifica-se que o 

Requerente é proprietário de imóvel comercial localizado no centro desta 

urbe, destinado a aluguel para restaurantes, lanchonetes e afins. Assim, 

em uma ótica de cognição sumária, constata-se que tais elementos não 

indicam a ausência de recursos do Autor, ao contrário, direcionam-se a 

comprovar capacidade financeira. Diante do exposto, DETERMINO a 

intimação da Requerente para que comprove sua hipossuficiência (art. 99, 

§ 2º, do NCPC), sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002326-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE Autos nº 1002326-47.2018.8.11.0051 Vistos etc. Diante 

do teor da manifestação do administrador judicial, indicando algumas 

irregularidades à serem sanadas, intime-se a requerente para atender os 

itens de 1 à 6 das considerações finais do parecer, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após a juntada dos documentos e prestação dos 
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esclarecimentos requeridos, intime-se o administrador judicial para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito, em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36244 Nr: 2786-95.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luis Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 4907B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A

 INTIMO a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC). CONSIGNE-SE o prazo adicional de 15 (quinze) dias, contados a 

partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo da 

obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição de 

impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 525, 

§ 1º, do NCPC. Valor do débito: R$ 106.125,11 (cento e seis mil, cento e 

vinte e cinco reais e onze centavos).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001275-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GENIR LORENZETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001275-98.2018.8.11.0051 Revisional. Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais c/ pedido de 

restituição em dobro do indébito proposta por GENIR LORENZETTI em 

desfavor de GENTILIN & BIAZON, ambos já devidamente qualificados. 

Extrai-se dos autos que foi determinada a intimação da parte requerente 

para emendar a inicial, no sentido de fazer o depósito das custas iniciais, 

sob pena de indeferimento, com fulcro no parágrafo único do art. 321, do 

novo Código de Processo Civil. Ocorre que a parte autora, devidamente 

intimada, escolheu o caminho do não atendimento. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Verifica-se que a parte requerente não 

providenciou a emenda da peça preambular como determinado. Logo, 

diante da inércia da parte autora, de rigor a aplicação do parágrafo único 

do art. 321 do Novo Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Convém explicitar, ainda, que 

em se tratando de omissão quanto à emenda à inicial não há falar-se em 

intimação pessoal da parte requerente para sanar o vício. Com o intuito de 

corroborar com tal assertiva, colaciona-se o seguinte julgado proferido 

pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL – COMPLEMENTAÇÃO 

DE CUSTAS REFERENTE AO NOVO VALOR DA CAUSA - PRAZO NÃO 

CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – EFETUADA - INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. I - Deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, 

sem resolução do mérito, se a parte não procede à sua emenda no prazo 

fixado pelo juiz. II – Se o despacho foi publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico direcionado ao procurador constituído à época, considera-se 

válida a intimação realizada, sendo que a constituição de novos 

advogados não tem o condão de reabrir os prazos preclusos. III - 

Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo 

por descumprimento de determinação de emenda da inicial. (Ag 

50032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015). Diante do 

exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO a INICIAL, com 

fulcro no parágrafo único do art. 321, da Lei 13.105/15 e JULGO EXTINTO 

o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I, 

c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais. DEIXO de condenar a autora em honorários advocatícios, eis 

que não houve a angularização do feito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Não 

interposto o recurso de apelação, INTIME-SE o réu do trânsito em julgado 

da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC). 

CUMPRA-SE. Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001145-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR MARIA BARDELLA DELGADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001145-11.2018.8.11.0051 Busca e apreensão Despacho. 

Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S.A., propôs ação de busca 

e apreensão em face de Lucimar Maria Bardella Delgado, ambos já 

qualificados. Extrai-se dos autos que o requerente desiste de prosseguir 

com o processo e pleiteia a sua extinção, sem resolução do mérito. É o 

relato do necessário. Fundamento. Denota-se que o autor não tem 

interesse no prosseguimento do feito. De igual modo, constata-se que não 

houve a triangularização processual, o que dispensa a providência 

prevista no §4º do art. 485 do NCPC. Diante do exposto, por não ser o 

caso incidência do § 4º do art. 485 do Novo Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo requerente. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII do NCPC. CONDENO a parte 

requerente, ao pagamento das custas processuais (art. 90, do NCPC). 

DEIXO de fixar honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

intervenção da parte adversa. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149874 Nr: 4634-73.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio de Souza Amaral, Rangel Junior 

do Nascimento, Allan Pinheiro Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375, VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - 

OAB:9331/O, Vanderlei Souza de Amorim - OAB:10207/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do réu Dr. Vanderlei Souza de Amorim para, no 

prazo legal, juntar aos autos dados bancários do réu Paulo Sérgio de 
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Souza Amaral para fins de restituição do valor apreendido com o mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 155906 Nr: 6842-30.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Gonçalves Júnior, Claudineia de 

Oliveira, Marco Antonio Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6842-30.2018.811.0051 (155906)

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Notifiquem-se os denunciados EDUARDO GONÇALVES JÚNIOR, MARCO 

ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS e CLAUDINEIA DE OLIVEIRA para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecerem, por escrito, defesa prévia, em cuja 

peça pode suscitar preliminares, exceções, invocar todas as razões de 

defesa, oferecer documentos e justificações e arrolar testemunhas (art. 

55, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/06).

Informando os denunciados se possuem advogado (ou indicando 

advogado de sua preferência), deverá o senhor Oficial de Justiça 

dirigir-se até o endereço do profissional indicado para dar-lhe ciência da 

ação penal. Em caso contrário, o Oficial de Justiça indagará os 

denunciados se possuem condições de constituir advogado, tudo a ser 

certificado nos autos.

Não apresentada a defesa no prazo legal, fica nomeado Defensor Público 

para proceder à defesa dos acusados (§3º, art. 55, Lei nº 11.343/06), 

devendo o cartório, observado o transcurso do prazo anterior, certificar e 

dar vista dos autos à Defensoria Pública para, no prazo de dez dias, 

apresentar a defesa.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para lançar 

decisão de absolvição sumaria (art. 397 do CPP), recebimento, não 

recebimento ou rejeição da denúncia (art. 56, c/c art. 55, da Lei nº 

11.343/06).

 Por fim, determino que a Sra. Gestora Judicial acoste aos autos o Laudo 

Definitivo da droga apreendida, utilizando o sítio da Politec online.

 Anote-se, comunique-se e intime-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000678-32.2018.811.0051 Polo Ativo: LUCIANO JOSE DA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por LUCIANO JOSE DA SILVA contra TELEFONICA 

BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do termo 

de conciliação (Id 14187172) que a parte Autora devidamente intimada (id 

13508139) conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, 

bem como não justificou sua ausência e ante o lapso temporal sem 

manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a extinção do 

feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 13508139), não compareceu à audiência de conciliação (id 

14187172), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 23 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT, 23 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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JESSICA BATISTA BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001202-63.2017.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito em execução, conforme pedido de ID 162443549. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

28 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000211-53.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

acordo, conforme pedido formulado pela parte Exequente. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

28 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUBETO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000091-10.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de 

mérito. Após, ocorrendo o trânsito em julgado, na forma do artigo 513, § 

2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do acordo, conforme pedido formulado pela 

parte Exequente. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 28 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002344-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE LAYZE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002344-68.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Recebo a 

petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil. Registro, por oportuno, que muito embora 

a presente demanda tenha sido distribuída nos pedidos de urgência, em 

análise detida à inicial vislumbra-se inexistir quaisquer pedido de urgência, 

notadamente a concessão de antecipação de tutela, de modo que deve ter 

seu prosseguimento regular. CITE-SE a (s) parte (s) promovida(s) 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a (s) também para comparecimento à audiência de conciliação. 

A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) 

promovente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal à audiência implicará na extinção do processo sem resolução do 

mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Por fim, defiro a 

inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência probatória da 

Requerente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 22 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002375-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DIAS PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002375-88.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Nos termos do 

art. 319 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu Procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de trazer aos autos extrato de negativação em órgão de 

proteção ao crédito atualizado, pois, o que consta nos autos é do ano de 

2015, quando ocorreu a negociação da dívida, viabilizando a analise do 

pedido de baixa, pena de indeferimento da tutela de urgência. Após, com a 

resposta, volvam os autos conclusos. Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 26 de 

novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010832-97.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEDIR DA LUZ MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON APARECIDO GOUVEA NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa 

do mandado juntado aos autos, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado do executado, 

para o regular andamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002345-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISIANE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002345-53.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar que 

o débito cobrado e negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como 

de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 
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inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes 

em seu nome. É que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de 

inadimplentes pela parte Requerida em 10.05.2016, por débito de 

06.01.2016, consoante documento acostado aos autos no ID 16562488, e 

desde então a Reclamante falhou em não tomar qualquer medida para 

promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais de dois 

anos a Reclamante convive com a inscrição, presume-se a inexistência de 

qualquer risco de lesão supostamente proveniente do tempo necessário 

para o pronunciamento judicial. posto, INDEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela aduzido pela Reclamante, pois que ausente o requisito do 

periculum in mora. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 22 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002346-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002346-38.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar o débito inserido no 

cadastro de inadimplentes é legítimo. Assim, visível a hipossuficiência 

probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, 

alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração de que o débito negativado 

é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada 

entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica da 

Requerente em produzir as provas necessárias às suas alegações, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a parte Requerida, no prazo 

da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as provas no 

tocante as alegações da Requerente. - Tutela de Urgência: Como já 

pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios 

genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob 

condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais 

célere que os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 
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plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é fácil 

constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz de 

causar lesões financeiras a Autora, pois a restrição impede o crédito. Por 

outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a finalidade de 

proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, a Requerente alegou que é avalista em 

contrato de consócio e seu nome foi incluído indevidamente em órgão de 

proteção ao crédito por parcelas do contrato devidamente quitadas, não 

justificando a mencionada inclusão. Observa-se pelo exame dos boletos 

juntados ao pedido inicial que a restrição teria sido incluída no cadastro de 

restrição ao crédito posteriormente a quitação da dívida. Ainda, pelo 

exame do extrato do órgão de proteção ao crédito é possível verificar que 

a dívida é oriunda de contrato de consórcio, e a negativação em nome da 

Requerente deu-se na qualidade de avalista. Para comprovar suas 

alegações, a Requerente trouxe aos autos os documentos que 

comprovam suas alegações, notadamente, os boletos de pagamento das 

parcelas do financiamento e o extrato de negativação. Logo, entendo 

verissímeis as alegações da Reclamante, merecendo acolhimento o pleito 

liminar, pois logrou demonstrar o pagamento do débito que gerou a 

negativação. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele 

derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma 

simples plausibilidade do direito invocado pela Reclamante. Não se quer 

confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido 

por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado pelo Reclamante é plausível, mas que 

pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos 

que gravitam em torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante para 

determinar que o Requerida promova a imediata baixa de seu nome dos 

cadastros de inadimplentes, relativamente ao débito discutido nos 

presentes autos, até ulterior determinação deste Juízo. A fim de bem 

cumprir a presente determinação judicial, intime-se a Reclamada para que 

cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

imposição de multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 

(três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte 

promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde-MT, 26 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000719-33.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONES LEMOS KOLLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000719-33.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada 

efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme comprovante de 

depósito de ID 14142577, pugnando pela extinção. A parte Exequente, por 

sua vez, concorda com o pagamento e pede pelo seu levantamento (ID 

15595405). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no ID 14142577, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela, nos termos do petitório de ID 

15595405. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 28 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000219-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000219-30.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, pugnando pela extinção do feito (ID 16294737). A parte 

Exequente, por sua vez, pede pelo levantamento, o que presume a sua 

anuência com pagamento (ID 16384132). (ID 16384132). É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado no ID 16294737, em favor da parte Exequente, em conta 

indicada por ela, nos termos da petição de ID 16384132. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 28 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-37.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000419-37.2018.811.0051 Polo Ativo: LUCINEIDE DA SILVA SOUZA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por LUCINEIDE DA SILVA SOUZA contra 

TELEFONICA BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. 

Extrai-se do termo de conciliação (Id 13820945) que a parte Autora 

devidamente intimada (id 13083416) conforme consta aos autos, não 
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compareceu em audiência, bem como não justificou sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 13083416), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13820945), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 28 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR NUNES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000990-08.2018.811.0051 Polo Ativo: ADEMAR NUNES BARRETO Polo 

Passivo: ATIVOS S.A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por ADEMAR NUNES BARRETO contra ATIVOS S.A – 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais, juntando contrato assinado e extrato, entende pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova e aplicação da Sumula 385 STJ, requerendo 

ainda a improcedência da ação, condenação a litigância de má-fé e ao 

pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 
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que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Contudo, em que pese à alegação 

da autora de que não teria mantido relação comercial com a reclamada não 

merece acolhimento, pois verifica-se que Ré em sua defesa juntou 

contrato assinado pela Autora firmada perante o Banco do Brasil, o qual é 

cedente do crédito a reclamada. Assim, ressai do referido contrato que a 

Autora efetivou abertura de Conta Corrente 0552-5, Agencia 24.824-X de 

titularidade do reclamante, demonstrando aquisição de produtos e 

serviços bancários, comprovando a relação jurídica entre as partes. 

Extrai-se dos autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram 

claramente que houve contraprestação do serviço do reclamado ao 

reclamante, bem como a assinatura do contrato é idêntica à assinatura do 

termo de conciliação e procuração, comprovando claramente que a 

reclamante utilizou o serviço do reclamado. A título ilustrativo cito a 

jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE 

JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 439018120138110001/2015, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). Assim, entendo que a parte 

autora não possui provas suficientes da alegação de que o contrato é 

falso, pois não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar 

suas alegações. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu 

dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor 

discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo 

reclamado que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste 

passo, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou 

comprovado pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido 

nestes autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida 

em face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados 

pela empresa ré. Ainda em sede de contestação, a Ré requer aplicação da 

Sumula 385 do STJ, por se tratar a matéria de inscrição pré-existente. 

Diante do caso em comento, entendo que a aplicação da Sumula é 

completamente descabível a matéria discutida nestes autos, pois o débito 

oriundo da negativação, trata-se de divida contraída pela parte Autora que 

não foi devidamente paga, conforme provas dos autos, restando assim, a 

comprovação da inaplicabilidade da Sumula 385 STJ. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da 

inexistência do débito. II – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada 

requer a condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no 

caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do 

Autor se funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou 

que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. III – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que não restou comprovado 

pela Ré à exigibilidade do crédito em virtude da ausência de notificação do 

devedor, conforme determina o artigo 290 do Código Civil, motivo pelo qual, 

há de ser indeferido o pedido contraposto formulado em sua defesa. 

Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

IV – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 

6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem custas e honorários advocatícios, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,28 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8011401-93.2015.811.0051 Polo Ativo: DOUGLAS VENDRUSCULO Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por DOUGLAS 

VENDRUSCULO contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização 

por danos morais e restituição em dobro de valores descontados. A parte 

requerida devidamente intimada em audiência preliminar conforme se 

observa do termo de conciliação juntada aos autos (id 12633098), não 

apresentou defesa nos autos. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Mérito De início, observo que a intimação 

efetuada no ato da audiência preliminar para apresentação de defesa é 

devidamente válida. Assim, apesar de devidamente intimado, o Reclamado 

compareceu à audiência de conciliação (id 12633098), não apresentando 

defesa, todavia, até a presente data, não firmou qualquer justificativa de 

sua ausência. Haja vista que a reclamada não compareceu à audiência 

preliminar, porém apresentou contestação, há de se decretar sua revelia, 

operando-se os efeitos materiais e processuais conforme autoriza o artigo 

20 da Lei 9.099/95. Reconhecendo a revelia da parte Ré conforme 

determina Enunciado nº 11 do FONAJE, necessário se faz analise das 

provas carreadas aos autos pela parte Autor. Extrai-se da documentação 

acoplada a inicial que o Autor teve subtraído da sua conta corrente nº 

0612916-1, agencia 1249, o valor de R$ 5.800,00, conforme se observa 

no extrato anexo a inicial (Id 1311460) que demonstra a transferência 

ocorrida na data de 15.06.2015 e estornado na data de 16.06.2015 sob nº 

de transação 1041157. Assim, diante da documentação acostada aos 

autos, verifica-se que o Autor assiste razão em parte em seu pleito inicial. 

Nesta senda, entendo que a parte ré deve ser responsabilizada pelo 

ocorrido, presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela 

parte Autora em sua inicial. O ônus de provar acerca da existência de fato 
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impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, CPC, sendo que a esta foi oportunizada o exercício 

de sua defesa e tentativa de conciliação por meio de sua intimação, 

conforme consta no termo de conciliação juntada aos autos (Id 12633098). 

Dessa forma a parte reclamada deve ser responsabilizada pelo ato ilícito 

praticado, pois de forma indevida, efetuou transações em conta corrente 

do Autor sem autorização deste. Todavia, o pleito do Autor há de ser 

reconhecido em parte no que tange ao ressarcimento, pois no presente 

caso, entendo que não restou comprovado a onerosidade da conduta do 

Banco Réu, devendo referido valor ser restituído na forma simples. É 

imperioso impor édito condenatório a parte reclamada, pelos danos 

materiais ocasionados a parte reclamante, advindos da transação 

efetuada sem autorização do reclamante. Portanto, a restituição do dano 

material na forma simples é medida que se impõe. II – Dano Moral A 

controvérsia cinge-se em aferir se a conduta da Ré é apta a ensejar a 

condenação em danos morais, bem como se da respectiva conduta há 

que se reconhecer a ocorrência dos aludidos danos. Cediço que para a 

caracterização da obrigação de indenizar exige-se a conduta, o dano e o 

nexo causal entre a respectiva conduta e os danos. In casu, postula o 

Autor a reparação por danos morais sem nenhuma razão, posto que não 

constava no sistema de proteção ao crédito uma restrição em seu nome e 

CPF ou demonstrou se houve algum dano em sua personalidade. Não há 

como se acolher a pretensão da Autora. Explica-se. Em que pese restar 

provado transação em conta corrente sem autorização do reclamante, 

este não demonstrou de modo satisfatório se referida transação 

ocasionou inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito SPC ou ainda se ocorreu dano em sua esfera moral. Diante dos 

fatos alegados na inicial, verifica-se que o Autor não evidenciou o dano a 

sua personalidade, conforme determina a Constituição Federal de 1988 em 

seu artigo 5º, X, ocasião em que não há como se reconhecer que a 

referida transação na forma simples tenha causado ao Autor danos 

morais passíveis de ressarcimento. Não há dúvida de que a situação 

apresentada causa desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse 

desconforto não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Tal entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 

relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 

não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que o Autor 

tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma exacerbada sua 

imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados pelo 

ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à personalidade, tal 

situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de dano moral 

passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela ausência dano 

moral a ser indenizado. Assim, caminho outro não há senão o da parcial 

procedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

e: 1- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais; 2 

– Condeno a reclamada ao ressarcimento na forma simples do valor de R$ 

5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) a titulo de danos materiais; 3- 

Determino que os valores da condenação pelo dano material sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC desde o prejuízo (data do 

estorno do dinheiro da conta bancário do Reclamante), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, desde a citação. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000272-11.2018.811.0051 Polo Ativo: GILCELIA MARIA DE MELO Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por GILCELIA MARIA DE MELO contra TELEFONICA 

BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do termo 

de conciliação (Id 13583755) que a parte Autora devidamente intimada (id 

12749582) conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, 

bem como não justificou sua ausência e ante o lapso temporal sem 

manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a extinção do 

feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 
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Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 12749582), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13583755), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 28 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000916-51.2018.811.0051 Polo Ativo: DELCIDES SATANA DE MORAIS 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por DELCIDES 

SANTANA DE MORAIS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita as preliminares de inépcia da inicial e 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, no mérito, afirma à 

legitimidade da cobrança e regularidade na contratação juntando contrato 

assinado e documentos pessoais da Autora, defende o exercício regular 

de direito, a inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e 

a condenação a litigância de má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que 

tange as preliminares arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito 

e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares 

suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Mérito A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte não trouxe aos autos provas substanciais 

capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou 

neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em sua defesa 

alega que houve contratação das linhas referente aos números 

066-9938-9100 e 99964-1080 do serviço pós pagos, juntando contrato 

assinado pelo Autor, documentos pessoais, faturas e telas sistêmicas, 

comprovando a relação jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos 

que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, ocasião em que 

se verifica claramente que a assinatura lançada naquele contrato é 

idêntica aquela exarada na procuração, documentos pessoais em anexo a 

inicial e termo de conciliação, restando demonstrando que a Reclamante 

utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A 

título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 
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crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo a Autora cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, porém, ausente à liquidez, pois a Ré não 

apresentou valores líquidos para efeito de condenação, motivo pelo qual, 

há de ser indeferido o pedido contraposto formulado em sua defesa. 

Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

V – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 

6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem custas e honorários advocatícios, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000445-04.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. M. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

D. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por 

ISABELLY OLIVEIRA MAGALHÃES, brasileira, menor, nascida em 24 de 

abril de 2016, filha da menor DRULLY LIMA DE OLIVEIRA representada 

pela genitora, SILVANA LIMA, todas qualificadas nos autos, em face de 

PABLO HENRIQUE MENDES MAGALHÃES, visando o recebimento de 

débitos alimentares. Em id 16394516, a parte autora requereu a extinção 

da ação em razão da quitação do débito. Decido. O artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se 

a execução quando: (...); II - A obrigação for satisfeita; No caso dos 

autos, percebe-se pela declaração da representante da exequente que 

houve a total quitação do débito. Diante do exposto, nada mais resta a 

fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim 

sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-12.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA GOMES SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista a certidão da 

Sra. Oficial de Justiça (ID 16667011) em que consta que não foi possível 

citar o requerido Manoel. Canarana-MT, 28 de novembro de 2018 Isadora 

Maria de Souza Brito Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000537-79.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS RODRIGUES (REQUERIDO)

EDER JUNIOR RODRIGUES (REQUERIDO)

MARISA HELIETE FERREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de sua ADVOGADO DRA FABIULA MULLER - MT22165-A, para 

que providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000538-64.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON FORTES DE MENEZES (EXECUTADO)

HELTON F. DE MENEZES - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte Requerente na 

pessoa de seu ADVOGADO DR MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000282-24.2018.8.11.0029
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Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. O. C. (EXEQUENTE)

V. M. D. O. (EXEQUENTE)

V. D. O. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000282-24.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA COTTICA, VALESKA DE 

OLIVEIRA COTTICA, VERUSKA MACHADO DE OLIVEIRA EXECUTADO: 

SEVERINO JOSE COTTICA Vistos e etc... Ao credor para manifestação no 

prazo legal. Canarana, 26 de novembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira 

de Albuquerque Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000282-24.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. O. C. (EXEQUENTE)

V. M. D. O. (EXEQUENTE)

V. D. O. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000282-24.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA COTTICA, VALESKA DE 

OLIVEIRA COTTICA, VERUSKA MACHADO DE OLIVEIRA EXECUTADO: 

SEVERINO JOSE COTTICA Vistos e etc... Ao credor para manifestação no 

prazo legal. Canarana, 26 de novembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira 

de Albuquerque Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46765 Nr: 2576-08.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDOMIR INACIO DE MELO, CLAUDIONOR DOS 

SANTOS, João Cesar Pereira Aguiar, GILMAR JANDREI SCHWAAB, 

EDIVANIA MOURA DA SILVA, FLAVIA CRISTINA GUITES, Maleval Alves de 

Resende, Raimunda de Abreu Dias, Natalina de Jesus, Silvania Mesquita 

de Morais, MARIA JOSE CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analiso a impugnação à execução de fls. 626/638.

 INDEFIRO o pedido de liquidação de sentença por arbitramento, bastando 

os cálculos apresentados pelos exequentes (fls. 579/624), os quais, 

desde já, HOMOLOGO para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

A análise de eventual incorporação está preclusa, pois o momento para 

discussão da matéria seria no processo de conhecimento.

Quanto ao pedido de dedução de percentual referente à Previdência 

Social, constata-se que este não se encontra previsto em acórdão, motivo 

pelo qual não deve ser discutido em fase de cumprimento de sentença.

 Certificada a preclusão, expeçam-se os competentes precatórios/RPVs 

aos autores, nos termos do cálculo apresentado à fl. 624, observando as 

formalidades de praxe, conforme previsão do art. 535, §3º, incisos I e II, 

do CPC.

 Sendo confirmada a disponibilização, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento da quantia em favor dos credores.

Com a expedição, intime-se a parte autora, por Dje, para levantamento do 

alvará em secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, conclusos os autos para deliberações necessárias, 

inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44604 Nr: 893-33.2014.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adirma Rosa Guimarães Koester, Aparecida Rodrigues 

Silva, ADÃO IVO MOITOSSO, Andréia Tatiana Alvonoz Andolhe, Devair 

Garcia do Nascimento, ADELSON PRADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 1.022, inciso II, CPC, ACOLHO, 

parcialmente, os embargos de declaração interpostos, ante a omissão em 

sentença referente à fixação de honorários sucumbenciais. Assim sendo, 

nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, fixo os honorários 

sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido 

em cumprimento de sentença. E ainda, determino que a sua execução se 

dê nestes autos.No mais, mantenho a decisão homologatória de fl. 

336.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15687 Nr: 1392-61.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591/0 -MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s)o Procurador do Réu 

Fellipe de Almeida, via DJE, para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

cálculo de pena de fls. 764.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29146 Nr: 655-82.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte Exequente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA, 

para que se manifeste no prazo legal, nos termos da r. decisão peolatada 

em 28/09/2018, a seguir transcrita: Vistos. Defiro o pedido de fl. 169. 

Determino a substituição do polo ativo da demanda, constando apenas 

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, devendo a secretaria, realizar as 

modificações de praxe na capa dos autos e em sistema informatizado. 

Ademais, intime-se o exequente para manifestar-se pelo prosseguimento 

do feito. Intime-se. Cumpra.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 92/2018-DF

O MM. Juiz de Direito, Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT, Leonísio Salles de Abreu Júnior, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE
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EXONERAR Diego Henrique dos Santos Plazezwski, Mat. 20458, a pedido, 

do o cargo em comissão de Assessor de Gabinete I, Grupo Ocupacional 

PDA/CNE-VII, do Gabinete da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT. Nomeado pela Portaria nº 064/2015-DF 

datada de 06/08/2015, publicada no DJE Ed. 9593, datado de 07/08/2015, a 

partir da presente data.

Chapada dos Guimarães/MT, 28 de novembro de 2018.

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro.

PORTARIA N. 91/2018-DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 

JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos 

Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e 

na forma da Lei, etc.

CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão 

regional do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário;

RESOLVE:

Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão semanal dos Juízes e Gestores 

Judiciários, respectivamente, para o mês de DEZEMBRO/2018, a saber:

3 a 7/12/2018 - Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito - Hugo 

César Canevari Jùnior, Gestor Judiciário.

10 a 14/12/2018 - Dr Marco Antônio Canavarros dos Santos, Juiz de 

Direito - Eliane Rosa Campos Rodrigues, Gestora Judiciária.

17 a 19/12/2018 - Dr. Marco Antônio Canavarros dos Santos, Juiz de 

Direito - Luciana Marques Gobbi Rozin, Gestora Judiciária.

 Art. 2º - Informar o telefone do plantão, a saber: (65) 99244-6595.

Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, 

bem como, encaminhar cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados 

do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia Municipal, Delegacia Regional, 

Comando da Polícia Militar.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação. 

Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se.

 Chapada dos Guimarães, 28 de novembro de 2018.

Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 90/2018-DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Artigo 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão dos Oficiais de Justiça, que 

deverão auxiliar os Juízes das Varas e Juizado Especial Cível e Criminal, 

DEVENDO PERMANECER NO RECINTO DO FÓRUM durante o expediente no 

mês de NOVEMBRO/2018, na forma abaixo discriminada:

 Dia 3/12/2018 – segunda-feira- Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 4/12/2018 – terça-feira – Silvio Francisco Pillon

Dia 5/12/2018– quarta-feira – Adalberto Alves de Lima Filho

Dia 6/12/2018– quinta-feira- Elaine Caso

Dia 7/12/2018– sexta-feira– Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 10/12/2018 – segunda-feira - João Paulo Lacerda Paes de Barros

Dia 11/12/2018 – terça-feira – Silvio Francisco Pillon

Dia 12/12/2018– quarta-feira– Adalberto Alves de Lima Filho

Dia 13/12/2018 – quinta-feira – Elaine Caso

Dia 14/12/2018 – sexta-feira – Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 17/12/2018 – segunda-feira - Silvio Francisco Pillon

Dia 18/12/2018 – terça-feira - João Paulo Lacerda Paes de Barros

Dia 19/12/2018 – quarta-feira - Adalberto Alves de Lima Filho

Artigo 2º REMETA-SE cópia aos senhores plantonistas, à Presidência da 

OAB/MT, à Procuradoria-Geral de Justiça, à Defensoria Pública Estadual e 

à Delegacia de Polícia Civil, dando-se ciência desta, aos serventuários da 

justiça.

Chapada dos Guimarães/MT, 28 de novembro de 2018.

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 89/2018-DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: Artigo 1º ESTABELECER a Escala de 

Plantão dos servidores da Central de Administração do Foro que deverão 

auxiliar os Juízes das Varas durante o Plantão Regional, estabelecido no 

Provimento nº 001/2013/CM, artigo 11 § 1º e artigo 12, durante o mês de 

NOVEMBRO/2018 na forma abaixo discriminada:

Dia 1/11/2018 – SÁBADO - ANTONIO BRAZ SPOLTI

Dia 2/11/2018 – DOMINGO - ANTONIO BRAZ SPOLTI

Dia 8/11/2018 - SÁBADO – MÁRCIO LIMA PEREIRA

Dia 9/11/2018 – DOMINGO – MÁRCIO LIMA PEREIRA

Dia 15/11/2018 – SÁBADO – SILVANA ÂNGELA SANTANA KIRCHESCH

Dia 16/11/2018 – DOMINGO – SILVANA ÂNGELA SANTANA KIRCHESCH

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Artigo 2º REMETA-SE cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 

dando-se ciência desta ainda, aos serventuários da justiça plantonistas.

Chapada dos Guimarães/MT, 28 de novembro de 2018.

Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001083-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO AURELIO APARECIDO DA GUIA (EXECUTADO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete da 1ª Vara Vistos etc. Observo que não há guia de 

recolhimento de custas e taxa judiciária vinculada ao processo. Assim 

determino a emenda à inicial, na forma do art. 321 do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias, para que o patrono proceda e comprove nos autos ó 

pagamento e a vinculação, sob pena de indeferimento da inicial. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001125-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA REG DE PRODUTORES RURAIS DE S LAGOAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MG152465 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO TEIXEIRA DE MELO (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete da 1ª Vara Vistos etc. Observo que os autos não se 

tratam de justiça gratuita e tampouco há guia de recolhimento de custas e 

taxa judiciária vinculada ao processo. Assim oficie-se ao juízo deprecante 

solicitando o comprovante do pagamento da distribuição da missiva, sob 

pena de não recebimento. Aportado o comprovante do pagamento da 

precatória: I. Cumpra-se na forma deprecada. II. Expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação do bem descrito na missiva, conforme art. 

870 do CPC. IV. Cumprida, proceda-se à sua devolução ao douto Juízo 

Deprecante, com as homenagens de estilo, baixas e anotações 

necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, por razões diversas, 

independentemente de novo despacho, providencie-se a devolução ao 

Juízo Deprecante ou competente, observando-se o caráter itinerante, 

fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. IV. Se negativa a 

juntada do comprovante de pagamento, devolva-se a missiva, sem 

cumprimento. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001008-13.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 349 de 732



THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES SPIRANDELI (REQUERIDO)

ZENILDA SIMEAO SPIRANDELI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante, ficando ciente de 

que ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001050-62.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

John Alberto Lehnen (REQUERENTE)

TOBIANO AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT0009277A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Helcio Antonow (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante, ficando ciente de 

que ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001160-61.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WENGERKIEWICZ OAB - PR0024555A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON FERREIRA ROCHA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de busca, 

apreensão e citação, devendo o depósito da diligência ser realizado por 

meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante, ficando ciente de que ficando inerte por mais de 30 (trinta) 

dias, a carta precatória será devolvida, independentemente de 

cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000924-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETE SUTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANDRE MIRANDA OAB - PR89556 (ADVOGADO(A))

GEICIMAR TEIXEIRA DE CAMARGO OAB - PR82503 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA DE COL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, promovendo o 

recolhimento dos valores referentes às custas processuais, cujo 

comprovante não foi apresentado nos autos., ficando ciente de que 

ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78243 Nr: 469-35.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiany de Almeida Ribeiro, KAPE 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, Dênio Peixoto Ribeiro, GERSON NUNES 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS JOSÉ DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:23.031, Plinio José de Siqueira Neto - OAB:10.405

 Vistos, etc.

 Diante da informação apresentada pela Dra. Ana Maria de Araújo, 

intime-se pessoalmente o ente autor da demanda, acerca da determinação 

anterior, devendo, no prazo assinalado cumprir a determinação.

 Restando silente, dê-se vistas ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 71289 Nr: 818-72.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdB, JCFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Faria - OAB:2398 

TO/10.917A

 Vistos etc.

Defiro a habilitação do advogado à ref. 78.

Proceda-se com a alteração do Sistema Apolo.

Intime-o para prosseguir com o feito, em 15 dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 71603 Nr: 928-71.2015.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMG, GMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/O, KARLA DA SILVA MIRANDA - OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Ramires Fonseca - 

OAB:18.969/MT

 Vistos etc.
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Defiro a habilitação do advogado à ref. 56.

Proceda-se com a alteração do Sistema Apolo.

Intime-o para prosseguir com o feito, em 15 dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68063 Nr: 3316-78.2014.811.0024

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Rodrigo Rodrigues de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Bezerra dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Blini Callejas Faria - 

OAB:14985, Jesuino de Farias - OAB:12068/MT, Léa Torquato de 

Almeida - OAB:OAB /MT 12.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos, etc.

 Primeiramente, defiro o pedido de constatação, conforme determinado em 

audiência, a ser realizada por oficial de justiça, devendo para tanto ser 

elaborado auto circunstanciado, o qual deverá ser instruído com 

reproduções fotográficas do local e demais elementos que se fizerem 

necessários.

Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem acerca da referida certidão.

 Posteriormente, considerando não ter havido ainda audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 139, V, do CPC, encaminhe-se o feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para tentativa de 

composição amigável entre as partes. Ficam as partes advertidas de que 

o não comparecimento, injustificado, à audiência a ser assinalada, 

configura ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101741 Nr: 354-43.2018.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Queiroz Bezerra, Roseley Gomes Bezerra, 

Ronaldo Gomes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Quintino, Liberata Quintino, LUCIANO 

POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES 

- OAB:6534

 Vistos, etc.

 I. Diante do teor da certidão de fl. 110, intime-se a parte requerida, por 

edital, para que, querendo, no prazo legal, apresente suas contrarrazões 

recursais.

 II. Desde já, caso a parte requerida não manifeste no prazo assinalado (o 

que deverá ser certificado), com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do 

CPC/2015, nomeio a Defensoria Pública da Comarca como curadora 

especial da parte requerida (citada por edital e revel), a qual deverá ser 

intimada para apresentação de contrarrazão recursal.

 III. Após, remetam-se os autos à instância superior.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102313 Nr: 647-13.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Thiago de Siqueira Batista Macedo - 

OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante da notícia de falecimento da parte requerida, defiro o pedido de 

sucessão processual, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil.

 II. Nos termos da decisão liminar, cite-se o espólio por meio de sua 

inventariante no endereço e na forma apresentada à fl. 116.

 III. No demais, cumpra-se as determinações proferidas na decisão que 

deferiu o pedido liminar.

IV. Promova-se a retificação necessária no sistema Apolo.

 V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93289 Nr: 2586-62.2017.811.0024

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI, LELIA MARIA CRIVARI 

MISCHIATTI, DALVA CONCEIÇÃO MARTINS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobrás - Distribuidora de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda, RICARDO ELETRO – RN COMÉRCIO VAREJISTA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE LIMA NAVES - 

OAB:91166

 Vistos etc.

À fl. 406 a requerente pugnou pela desocupação/despejo da requerida do 

imóvel, diante da não desocupação voluntária fixada na liminar, bem como 

da não purgação da mora, informando que decorreu o prazo sem o seu 

cumprimento, assim, vislumbro que não há nos autos informação de 

agravo e tampouco de efeito ativo para suspender a ordem já concedida 

na decisão anterior, portanto, DETERMINO a imediata desocupação do 

imóvel sito à Rua Cipriano Curvo, 858, Centro de Chapada dos 

Guimarães/MT, devendo o Sr. Oficial de Justiça, se necessário, requerer 

reforço policial, que desde já defiro. Expeçam-se mandados e ofícios.

No que tange ao pedido de suspensão ventilada na contestação a mesma 

já foi combatida na decisão anterior, portanto, precluso o pedido.

Por fim, aguarde-se a réplica, no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 14490 Nr: 909-17.2005.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MENON DE FREITAS 

- OAB:23150/O

 Vistos etc.

I. Diante da certidão de ref. 356 intime-se pessoalmente o réu para, 

constituir novo advogado ou alegar a hipossuficiência financeira, ocasião 

em que será defendido pela defensoria pública, uma vez que o advogado 

Luciano Menon de Freitas renunciou ao mandato que lhe fora outorgado 

nas fls. 355, o que inviabiliza a sessão plenária designada para o dia 

06/12/2018.

II. Consequentemente, redesigno a sessão plenária para o dia 30/05/2019, 

às 9 horas, devendo as testemunhas, o MP e o acusado serem intimados. 

Na hipótese de o acusado ou as testemunhas residirem em outra comarca, 

depreque-se o ato.

III. Com a chegada das informações acerca de quem representará o réu, 

intime-se sua defesa.

 IV. Se o acusado não for localizado, decreto sua revelia, devendo este 

ser intimado por edital e defendido pela defensoria.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100363 Nr: 5969-48.2017.811.0024

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 351 de 732



 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINA MITICO MIYOSHI, EDSON DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo de 05 dias, acerca da certidão do 

Oficial de Justiça ref. 27, bem como para providenciar o depósito 

complementar da diligênica do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78220 Nr: 459-88.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Antonia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 8226 Nr: 1093-41.2003.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cassio Martins Albernaz, Maria da Glória 

Martins Albernaz, Sandra Regina Martins Albernaz, Solange Cristina 

Martins Albernaz, Sergio Mauro Martins Albernaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Jovem da Silva, Benedito Moraes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon de Latorraca 

Barbosa - OAB:4978

 Vistos etc.

Às fls. 256-257 o exequente pugnou pela liberação de valores já 

bloqueados em nome dos executados às fls. 235 e 248, portanto, defiro-o. 

Expeçam-se os alvarás.

No que tange ao bloqueio de bens via RENAJUD, ou qualquer outro, 

deverá o mesmo recair sobre bens dos executados, ou seja, aqueles 

citados nos autos: Benedito Jovem; Benedito Moraes; Mário Teles; 

Gervásio Moreira; Mauro Adair; Renato Luiz e Santina Teles.

Assim, verifico que os executados acima elencados são parte legítimas 

para estarem no polo passivo, pois foram citados, de modo que, nesta 

oportunidade, procedo com a busca, via RENAJUD, de veículos em nome 

dos devedores a fim de saldar a dívida. Deixo de realizar penhora em 

nome de Benedito Rodrigues de Lima, pois não foi citado.

Caso haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio, 

oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos 

e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação.

 Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, inclusive, acrescendo ao polo passivo no sistema 

Apolo e capa dos autos os demais devedores citados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87357 Nr: 4458-49.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcial Francis Galera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 10 

dias, acerca da certidão de ref. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87300 Nr: 4400-46.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83340 Nr: 2575-67.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, Lisú 

Koberstain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piero Vicenzo Parini - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1357 Nr: 675-45.1999.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Vilela Fratari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesarino Delfino César Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesarino Delfino Cesar Filho 

- OAB:4290, Julian Davis de Santa Rosa - OAB:6998, Leonardo 

Delfino Cesar - OAB:4882-E/MT

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 04 de fevereiro de 2019, às14hs. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87268 Nr: 4369-26.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias, acerca da certidão de ref. 38.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000912-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos, para intimação do 

advogado da parte requerente, para manifestar-se acerca da certidão do 

oficial de justiça (mov.16578036), ou seja, sobre a avaliação realizada e o 

pedido de complementação de diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104052 Nr: 1456-03.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE SIQUEIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que até a presente data não houve a 

publicação da decisão, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinação legais, intimando o advogado da requerente pela imprensa, 

para manifestar no prazo de 15 dias, quanto a decisão, cuja parte 

dispositiva segue transcrita: "...III. Deste modo, considerando que na 

aludida comunicação restou consignado que caberia recurso 

administrativo contra a decisão, o que não foi descartado na exordial, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

no sentido de acostar ao feito cópia da decisão de eventual recurso 

interposto contra decisão que constatou vício formal e/ou documento que 

comprove a não concessão do benefício, após a apreciação do mérito 

efetivamente, sob pena de indeferimento da inicial, ante a ausência de 

interesse processual, nos termos do que decidiu o Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do RE 631240/MG. IV. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, tragam os autos conclusos. O silêncio deverá ser 

certificado V. Cumpra-se, expedindo o necessário...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104052 Nr: 1456-03.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE SIQUEIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, verifica-se que a parte autora acostou ao feito 

negativa da autarquia requerida ao seu pedido administrativo, com o 

seguintes fundamentos:

“Em atenção ao seu pedido de auxílio doença, apresentado no dia 

25/10/2017, informamos que não foi reconhecido o direito ao benefício, 

tendo em vista que V. S. não compareceu para a conclusão do exame 

médico pericial” (Comunicado de decisão INSS)

II. Portanto, o que se infere da Comunicação de Decisão exarada pela 

requerida é que não houve apreciação do mérito, mas que o pedido foi 

negado, em tese, pelo não comparecimento da autora ao exame médico 

pericial.

 III. Deste modo, considerando que na aludida comunicação restou 

consignado que caberia recurso administrativo contra a decisão, o que 

não foi descartado na exordial, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende no sentido de acostar ao feito cópia 

da decisão de eventual recurso interposto contra decisão que constatou 

vício formal e/ou documento que comprove a não concessão do benefício, 

após a apreciação do mérito efetivamente, sob pena de indeferimento da 

inicial, ante a ausência de interesse processual, nos termos do que 

decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631240/MG.

IV. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. O silêncio deverá ser certificado.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92386 Nr: 2139-74.2017.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Serafim Bertoloto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei Bertoloto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o decurso de prazo para o advogado do 

requerente manifestar nos autos, conforme intimação pela imprensa, 

publicadas em 24/5/2017 e 07/6/2017. Assim, impulsiono o presente feito 

em cumprimento as determinações legais, encaminhando-o à expedição de 

documentos intimando o requerente pessoalmente, pelo correio para no 

prazo de 05 dias manifestar interesse no prosseguimento dos autos, sob 

pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC), nos 

termos do art. 1206. § 4.º da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104497 Nr: 1663-02.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Estevao de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:MT 8143-A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo para os advogados do autor, manifestar 

nos autos, conforme intimação pela imprensa publicado em 17/4/2018. 

Assim, impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações 

legais, encaminhando-o à expedição de documentos intimando o 

requerente pessoalmente, pelo correio para no prazo de 05 dias 

manifestar interesse no prosseguimento dos autos, sob pena de extinção 

do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC), nos termos do art. 

1206. § 4.º da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72974 Nr: 1520-18.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Neves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - 

OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o atual advogado da parte exequente, 

pela imprensa, para no prazo 15 dias manifestar quanto a certidão do 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87115 Nr: 4233-29.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amir Stephan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o à expedição de documentos 

intimando a parte exequente pessoalmente, para no prazo de 05 dias 

manifestar interesse no prosseguimento dos autos, sob pena de extinção 

do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC), nos termos do art. 

1206. § 4.º da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87164 Nr: 4271-41.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAYBA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que Impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o à expedição de documentos para 

citação da parte executada por mandado nos termos da decisão do dia 

30/3/2018 e art. 8.º da lei n.º 6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87168 Nr: 4274-93.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE BARBIERI PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que Impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o à expedição de documentos para 

citação da parte executada por mandado nos termos da decisão do dia 

30/3/2018 e art. 8.º da lei n.º 6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87181 Nr: 4285-25.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo de Oliveira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que Impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o à expedição de documentos para 

citação da parte executada por mandado nos termos da decisão do dia 

30/3/2018 e art. 8.º da lei n.º 6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87192 Nr: 4295-69.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Francisco Alfeu Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que Impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o à expedição de documentos para 

que seja o exequente intimado pessoalmente, por mandado para no prazo 

de 15 dias, manifestar nos autos e indicar o representante legal ( espólio) 

da parte executada, para posterior citação legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40874 Nr: 3469-19.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Iramy de Azevedo Montel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Sinvaldo Ribeiro da 

Silva - OAB:1717/RO

 Vistos, etc.

 I. Para conferir a devida exatidão nos fatos apontados, intime-se a 

executada para no prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito matrícula 

atualizada do imóvel mencionado na petição de fls. 23/30.

II. Sem prejuízo do acima exposto, intime-se pessoalmente o exequente por 

meio do seu procurador ou prefeito, restando vedada a intimação por 

assessor jurídico, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

quanto à exceção de pré executividade.

III. Decorrido os prazos, o que deverá ser certificado, façam-me os autos 

conclusos

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41068 Nr: 3366-12.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Pereira da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados do exequente, pela 

imprensa, para no prazo 15 dias manifestar quanto o decurso de prazo 

para o executado comprovar o pagamento do débito, indicando bens a 

penhora ou proceder o recolhimento da diligência ao oficial de justiça para 

o cumprimento do mandado de penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102690 Nr: 839-43.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE FLAVIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DO NASCIMENTO, SNDR, JNDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

ajuizada post mortem proposta por REJANE FLAVIANA DE OLIVEIRA, em 

desfavor dos herdeiros de PATRICIA DO NASCIMENTO, SUELLEN 

NASCIMENTO DA ROSA e JOILHER NASCIMENTO DA ROSA.

Alegando que conviveu com o falecido durante 8 (oito) anos, até o seu 

falecimento em 26.5.2016.

Devidamente citados, os demandados em audiência realizada no CEJUSC 

datada de 12.9.2018, reconhecem a procedência dos pedidos contidos na 

exordial.

 Instado a manifestar, o Ministério Público deixou de manifestar, visto que 

não há interesse que justifique a intervenção da instituição.

 É o relatório.

 Decido.
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 Registra-se, primeiramente, que o objeto da presente ação é o 

reconhecimento da união estável havida entre a autora e o falecido, João 

Mariano da Rosa, a qual foi reconhecida pelos requeridos, herdeiros do 

‘de cujus’.

Ademais, ressalto que as questões referentes aos bens e valores 

integrantes da herança deve ser discutido na demanda própria, uma vez 

que o que se perquire na inicial é tão somente acerca da existência da 

união estável entre a autora e o falecido.

 DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, III, a, do CPC, HOMOLOGO o 

reconhecimento da procedência do pedido veiculado na ação para 

reconhecer a união estável havida entre João Mariano da Rosa e Rejane 

Flaviana de Oliveira, de meados de março de 2008 até o seu falecimento, 

ocorrido em 26.5.2016.

 Por consequência, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, 

nos termos do art. 487, III, a, do CPC.

Sem custas processuais, uma vez que beneficiários da Justiça Gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32926 Nr: 2193-21.2009.811.0024

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no 

Decreto-Lei n° 911/69, e, por consequência, consolido nas mãos do 

credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar 

torno em definitiva.Por consequência, com base no art. 487, I, do 

CPC/2015, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito.Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado 

da causa (art. 85, §2°, CPC).Comunique-se ao DETRAN a autorização à 

parte autora para proceder à transferência do bem a terceiro que indicar, 

de acordo com o artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada 

pela Lei n° 10.931/2004.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada 

em julgado, certifique-se.Cumpridas todas as providências acima, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001177-97.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BRAZ SOARES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE GARCIA BELUFI (AUTORIDADE COATORA)

Edilene Garcia Belufi (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001177-97.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar 

impetrado por AMARILDO BRÁZ SOARES DA SILVA, contra ato praticado 

por EDILENE GARCIA BELUFI, autoridade indigitada coatora, na qualidade 

de Assessora Pedagógica do Munícipio, representante da SEDUC - 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, requerendo 

a imediata concessão de liminar com o escopo no indeferimento da 

candidatura do impetrante ao cargo de diretor escolar. Em apertada 

síntese, o impetrante assevera que a autoridade apontada como coatora, 

enviou via e-mail, comunicado do indeferimento de sua candidatura ao 

cargo de Diretor Escolar, em 31.10.2018, fora da data prevista na Portaria 

n.º 551/2018/GS/SEDUC/MT (17.10.2018 - Divulgação das inscrições 

deferidas ou indeferidas dos candidatos inscritos), alegando, segundo o 

requerente, que o autor possui licença prêmio à ser gozada, razão pela 

qual, não poderia concorrer à eleição, fato este negado pelo impetrante, 

vez que afirma não ter feito à referida solicitação. Ao final, requereu a 

concessão da liminar, a fim de anular os efeitos do ato administrativo 

impugnado, para que proceda o deferimento da candidatura ao cargo de 

diretor, bem como pela suspensão da data marcada para a realização da 

eleição de diretor, conforme previsão contida na Portaria n.º 

551/2018/GS/SEDUC/MT, então marcada para o dia 22.11.2018. É o 

relatório. DECIDO. Assim dispõe Alfredo Buzaid quando leciona sobre o 

mandado de segurança: “O mandado de segurança constitui uma forma 

judicial de tutela de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por 

ilegalidade ou abuso de poder, seja qual for a autoridade responsável” (do 

mandado de segurança in rf 164:7) Hely Lopes Meirelles define: “O 

mandado de segurança como, o meio constitucional posto à disposição de 

toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou 

universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual, 

próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou 

ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça” (mandado de segurança e 

ação popular, 1995, p.3 e direito administrativo brasileiro, 20ª ed. 995, p. 

164). Observa-se que o principal objetivo do mandado de segurança é 

proteger direito líquido e certo, sendo este, todo aquele que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercitado no momento da impetração. Em outras palavras, direito líquido e 

certo é direito comprovado de plano. Se depende de comprovação 

posterior, não é direito líquido e certo, para fins de segurança. O direito 

líquido e certo a merecer proteção mandamental, segundo Alfredo Buzaid, 

tem a seguinte definição: “O conceito de direito líquido e certo é a ideia de 

sua incontestabilidade, isto é, uma afirmação jurídica que não pode ser 

séria e validamente impugnada pela autoridade pública que pratica um ato 

ilegal ou de abuso de direito. Ora, a norma constitucional ou legal há de ser 

certa em atribuir a pessoa o direito subjetivo, tornando-o insuscetível de 

dúvida. Se surgir a seu respeito qualquer controvérsia, quer de 

interpretação, quer de aplicação, já não pode constituir fundamento para a 

impetração de Mandado de Segurança”. A respeito do assunto, Pontes de 

Miranda assim leciona: “Direito líquido e certo é aquele que não desperta 

dúvidas, que está isento de obscuridade, que não precisa ser aclarado 

com exame de provas em dilações que é em si mesmo, concludente e 

inconcusso” (Comentários à Constituição de 1946, 2ª Edição, 1953, vol. 4, 

p. 369/70) Assim, o mandado de segurança servirá para correção de ato 

ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual 

ou coletivo, líquido e certo, do impetrante. Feita essa digressão doutrinária 

e pela análise dos documentos aportados aos autos, constata-se que ser 

de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito. Nesta seara de 

conhecimento preliminar, analisando os argumentos contidos na exordial, 

não há como aferir a ilegalidade do ato praticado, apenas pela alegação de 

que a autoridade coatora, tenha informado o indeferimento de sua 

candidatura via e-mail e que, em tese, teria sido fora do prazo previsto no 

edital. Ademais, não se verifica por ora, ao menos um indicativo de que o 

impetrante tenha interposto recurso administrativo após ter tomado ciência 

do indeferimento de sua candidatura, vez que o atraso na publicação do 

resultado, por si só, não configura ato ilegal. Embora o impetrante alegue 

não ter solicitado licença prêmio a gozar, requisito este que, em tese, seja 

o motivo que ensejou o indeferimento de sua candidatura nas eleições 

escolares, nota-se o nome do impetrante, na planilha de levantamento de 

licença prêmio/aposentadoria a gozar, conforme ID nº 16591128 dos 

autos, o que viola o disposto no art. 6°, VIII da Portaria n.º 

551/2018/GS/SEDUC/MT. Assim sendo, não configura ato ilegal apto à dar 

azo à impetração de mandado de segurança. Repise-se, que mesmo em 

sede de cognição não exauriente, é de fácil constatação que o objetivo da 

impetrante com o presente “mandamus”, na realidade, restringe-se na 

suspensão da eleição para a escolha do diretor escolar, assim como para 
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que os efeitos do ato administrativo impugnado, decorra no deferimento da 

candidatura do impetrante ao cargo de Diretor, o que não deve ser 

admitido, já que, haveria prazo para o impetrante interpor recurso 

administrativo, e não o fez. Assim dispõe o art. 5°, inciso I, da Lei 

12.016/2009: “Art.5°. Não se concederá mandado de segurança quando 

se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito 

suspensivo, independentemente de caução;” Destarte, evidenciada está a 

falta de interesse processual, na medida em que não foi utilizado o meio 

processual necessário e adequado à tutela da pretensão vindicada. 

Dispositivo. Diante do exposto, em face da inadequação processual do 

meio utilizado e com fulcro no art. 5°, inciso I, da Lei 12.016/2009, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço 

com base no artigo 485, VI, §3° do CPC. Sem custas processuais, em face 

da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmulas 105 do STJ e 

512 do STF. Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se cópia desta decisão, à 

autoridade impetrada, nos termos do artigo 13, da Lei n° 12.016/2009. Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o 

processo à instância superior, para reexame necessário (art. 14, §1°, da 

Lei n° 12.016/2009). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001201-28.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 18/12/2018, às 13h45min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 28 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-43.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARITINO AQUINO MARTINS (REQUERIDO)

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 18/12/2018, às 14horas, na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 28 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-58.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ALVES CORREA (REQUERIDO)

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 18/12/2018, às 14h15min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 28 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010476-81.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BEZERRA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Intimação da parte promovente para, querendo, manifestar acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal e da petição do promovido ID 

15939848, no prazo de 05 dias. Chapada dos Guimarães-MT, 28 de 

novembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-24.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ BUENO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Intimação das partes para, querendo, manifestarem acerca do 

recebimento dos autos da Turma Recursal no prazo de 5 dias, sob pena 

de arquivamento. Chapada dos Guimarães-MT, 28/11/2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 87/2018-DF - PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – 

NOVEMBRO2018

* A Portaria nº 87/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº 88/2018-DF - PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – 

DEZEMBRO/2018

* A Portaria nº 88/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº 89/2018-CA

A Drª. GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, Juíza de 

Direito e Diretora do Forum desta Comarca de Colíder, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei etc. Considerando o requerimento 

formulado pela servidora Ely Regina Maniezzo Pina, Auxiliar Judiciária, 

matrícula 4180. Considerando a existência de saldo de licença-prêmio 

deferida e não usufruída no SGP, conforme certidão anexa. R E S O L V E: 

CONCEDER à servidora Ely Regina Maniezzo Pina, Auxiliar Judiciária, 

matrícula 4180, lotada no Cartório Distribuidor desta Comarca, 15 (quinze) 

dias de licença-prêmio, referente restante do quinquênio de 04/12/2010 a 

04/12/2015, para usufruir em 28/11/2018 a 04/12/2018. Registre-se e 

Cumpra-se, remetendo-se, cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do egrégio Tribunal de Justiça.

Colíder, 28 de novembro de 2018.

GISELDA REGINA S. DE OLIVEIRA ANDRADE Juíza de Direito Diretora do 

Forum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1001107-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER 1ª VARA DE COLÍDER AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO 

BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001107-28.2018.8.11.0009 Valor da causa: R$ 

20.313,72 ESPÉCIE: [IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, 

MUNICIPAIS]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO 

DE COLIDER Endereço: TRAVESSA DOS PARECIS, 85, SETOR LESTE, 

CENTRO, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Endereço: AV. 

MARECHAL RONDON, 384, LOJA RIO MOVEIS, CENTRO, COLÍDER - MT - 

CEP: 78500-000 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO do representante 

do polo ativo, na pessoa de seu representante legal para, no prazo de 30 

(trinta) dias, manifestar sobre a certidão negativa de Id. 16719147, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COLÍDER, 28 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90537 Nr: 3403-79.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR FERREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50047 Nr: 775-93.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR ARRUDA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45321 Nr: 2144-93.2007.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON SOARES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 
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comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50536 Nr: 1270-40.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINA PEREIRA PASSARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001160-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA DAPPER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO(A))

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001160-09.2018.8.11.0009. AUTOR(A): 

TERESINHA DAPPER RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos, 

etc. 1) DEFIRO o requerimento da parte autora, para tanto, ABRA-SE 

vistas dos autos a fim de que apresente as alegações finais, no prazo de 

quinze (15) dias. 2) INTIME-SE a Autarquia Ré a fim de apresentar suas 

derradeiras alegações, no prazo legal. 3) Após, VENHAM-ME os autos 

conclusos para prolação de sentença. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89063 Nr: 2196-45.2014.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURO GONÇALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DA CUNHA, JURANDIR JOSÉ 

BETARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Avansini Carnelos - 

OAB:10924/MT, LUCA RIZZATTI MENDES - OAB:20974/O, Tathiane 

Lemos Ibanez Barbosa - OAB:5634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, Luiz André Bezerra Marques de Sá - 

OAB:8376-B/MT, LUIZ FERNANDO LOPES - OAB:MT 19.949

 Autos nº: 2196-54.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 89063.

 Vistos, etc.

Diante da manifestação de fls. 378-379 e, também, por não ter sido 

intimada a testemunha Robson Leite Bortolassi, conforme se verifica dos 

autos, especialmente por não ter sido comprovado o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça após intimação de fl. 370, REDESIGNO à 

audiência aprazada às fls. 369, para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 

14h30min.

INTIMEM-SE as partes.

INTIME-SE a parte autora para providenciar o recolhimento da diligência 

para intimação da testemunha, por meio do advogado constituído à fl. 376 

e, também, a advogado subscritora de fl. 363.

Às providências.

Colíder/MT, 27 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54965 Nr: 2403-83.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN JEFFERSON PITON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RÉGIS 

PASQUALETO - OAB:12.068

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte RÉ para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 726,29 

(Setecentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos), a que foi 

condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 312,89 (Trezentos e 

doze reais e oitenta e nove centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88607 Nr: 1789-39.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA REGINA DOS SANTOS ALEXANDRE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte autora para se manifestar 

em relação a fl 83 dos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56610 Nr: 902-60.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte autora para se manifestar 

em relação as fls 161 dos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29717 Nr: 1154-10.2004.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte RÉ para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 553,62 

(Quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), a que 

foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 140,22 (Cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19859 Nr: 1574-83.2002.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte RÉ para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 553,62 

(Quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), a que 

foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 140,22 (Cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54820 Nr: 2259-12.2010.811.0009

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUNEL MOTEL LTDA - ME, EMILIO DO SANTO 

MORELATO, IZABEL CRISTINA BAZZO MORELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, ALTAIR RUHOFF - OAB:17782/MT, ANA 

CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 13.227-B, PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 Ex positis, JULGO EXTINTO o presente feito e DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Tunel Motel Ltda - ME, o representante Emilio do Santo 

Morelato e Izabel Cristina Bazzo Morelato, em virtude da prescrição da 

pretensão punitiva prevista no artigo 250 do ECA, na forma do artigo 1º, 

do Decreto Lei 20.910/32.Sem custas.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

CIÊNCIA ao Ministério Público.Transcorrido “in albis” o prazo acima, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.Colíder/MT, 01 de 

novembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48554 Nr: 2346-36.2008.811.0009

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON JOSÉ SILTON 

SAVI - OAB:7251/MT, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 Ex positis, JULGO EXTINTO o presente feito e DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Marcelo Carpes, em virtude da prescrição da pretensão 

punitiva prevista no artigo 249 do ECA, na forma do artigo 1º, do Decreto 

Lei 20.910/32.Sem custas.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Transcorrido “in albis” o prazo acima, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo.Colíder/MT, 01 de novembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101432 Nr: 3214-33.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARDUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 359 de 732



INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a desistência da testemunha Luciana 

Marques da Silva Pereira. 2) DECLARO encerrada a instrução processual. 

3) Permaneçam os autos conclusos para prolação de sentença. 4) Saem 

os presentes intimados”.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 115216 Nr: 3598-25.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEIDE AZANHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/MT

 Autos n°. 3598-25.2018.811.0009 – Código n°. 115216

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 11 de fevereiro de 

2019, às 14h00min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Colíder/MT, 27 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 115217 Nr: 3599-10.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEIDE AZANHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/MT

 Autos n°. 3599-10.2018.811.0009 – Código n°. 115217

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 11 de fevereiro de 

2019, às 13h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Colíder/MT, 27 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1002202-30.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Os pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que 

ela não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do 

art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da 

conduta abusiva a responsabilizar a parte acionada. Em síntese, o 

reclamante alega que comprou uma passagem de Cuiabá/MT (localizador 

do vôo R576EG, bilhete n°. 247-2433679850) para Aracajú/SE, com 

conexão em Brasília/DF, realizando o pagamento por meio de depósito 

bancário na conta da agência de viagem Lazer e Viagem Turismo-ME, no 

valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), com saída para o dia 

23/10/17, às 08h20min do aeroporto de Cuiabá/MT e chegada às 13h20min 

em Aracajú/SE. Relata que no momento de fazer o chec-in foi informado 

por um funcionário da reclamada que o mesmo não poderia embarcar, pois 

suas passagens haviam sido canceladas. Aduz que solicitou o reembolso 

das passagens com intuito de já adquirir outra com esta verba, no entanto, 

foi informado que o reembolso não seria imediato. Afirma que se viu 

obrigado a adquirir nova passagem no valor de R$ 854,43 (oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Observa-se que 

existem alguns pontos controvertidos nos autos, primeiro, o reclamante 

alega que seu bilhete era de número 247-2433679850, já a reclamada 

alega que era de n°. 247-2433679851, segundo, o reclamante alega que 

adquiriu as passagens em 06/10/2017, já a reclamada alega que as 

passagens foram adquiridas em 21/10/2017, adquiridas com pontos do 

programa amigo de Flavianna Lima e pagamento das taxas de embarque 

mediante o cartão de crédito de Alyne S. Mendes e canceladas as 

passagens no mesmo dia. Terceiro, a reclamada junta documentos 

referente ao Sr. Márcio Ramos, e também referente ao reclamante, o que 

torna muita confusa a defesa. Porém, tais contradições não influenciará 

na decisão, pois, pelo que se vê é que o reclamante e mais dois amigos, 

Márcio Ramos da Cruz e Arnaldo da Conceição (Id n°. 10872580) 

adquiriram os bilhetes da mesma agência de turismo e estavam juntos no 

dia de embarque. Outro fato que induz tal pensamento é que nos autos 

foram juntadas procuração e documentos pessoais de Arnaldo da 

Conceição, bem como o termo de reclamação realizado no Juizado 

Especial de Várzea Grande/MT está em nome dos três (Id n°. 10872580). 

Pelos documentos juntados pela reclamada o que tudo leva a crer é que 

provavelmente as responsáveis pela agência de turismo que o reclamante 

contratou (Agência Lazer e Viagem Turismo-ME) adquiriram os bilhetes no 

dia 21/10/2017 e no mesmo dia cancelaram a compra. Assim, ao contrário 

do que alega o reclamante que havia ocorrido “overbooking”, ou seja, que 

a reclamante havia vendido mais passagens do que programado, e por 

isso não conseguiu pegar o vôo programado, não ocorreu. O que 

aconteceu provavelmente foi que a agência de turismo que o reclamante 

havia contratado falhou na prestação de serviço com este e não efetivou 

a compra das passagens. Desta forma, não se pode responsabilizar a 

reclamada, pelos danos materiais e danos morais e eventualmente 

sofridos pelo reclamante, vez que esta não causou prejuízo algum à este, 

inclusive, o reclamante nem sequer impugnou os documentos juntados 

pela ré. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, tendo em conta que foi 

juntada procuração e documentos pessoais em nome de outra pessoa e 

não do reclamante, abro VISTA para o advogado da parte autora, juntar a 

procuração e documentos pessoais, no prazo de 15 (quinze) dias. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, 

da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Intimem-se. 

Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 21 de 

novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 
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art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 21 de novembro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1002202-30.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Os pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que 

ela não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do 

art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da 

conduta abusiva a responsabilizar a parte acionada. Em síntese, o 

reclamante alega que comprou uma passagem de Cuiabá/MT (localizador 

do vôo R576EG, bilhete n°. 247-2433679850) para Aracajú/SE, com 

conexão em Brasília/DF, realizando o pagamento por meio de depósito 

bancário na conta da agência de viagem Lazer e Viagem Turismo-ME, no 

valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), com saída para o dia 

23/10/17, às 08h20min do aeroporto de Cuiabá/MT e chegada às 13h20min 

em Aracajú/SE. Relata que no momento de fazer o chec-in foi informado 

por um funcionário da reclamada que o mesmo não poderia embarcar, pois 

suas passagens haviam sido canceladas. Aduz que solicitou o reembolso 

das passagens com intuito de já adquirir outra com esta verba, no entanto, 

foi informado que o reembolso não seria imediato. Afirma que se viu 

obrigado a adquirir nova passagem no valor de R$ 854,43 (oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Observa-se que 

existem alguns pontos controvertidos nos autos, primeiro, o reclamante 

alega que seu bilhete era de número 247-2433679850, já a reclamada 

alega que era de n°. 247-2433679851, segundo, o reclamante alega que 

adquiriu as passagens em 06/10/2017, já a reclamada alega que as 

passagens foram adquiridas em 21/10/2017, adquiridas com pontos do 

programa amigo de Flavianna Lima e pagamento das taxas de embarque 

mediante o cartão de crédito de Alyne S. Mendes e canceladas as 

passagens no mesmo dia. Terceiro, a reclamada junta documentos 

referente ao Sr. Márcio Ramos, e também referente ao reclamante, o que 

torna muita confusa a defesa. Porém, tais contradições não influenciará 

na decisão, pois, pelo que se vê é que o reclamante e mais dois amigos, 

Márcio Ramos da Cruz e Arnaldo da Conceição (Id n°. 10872580) 

adquiriram os bilhetes da mesma agência de turismo e estavam juntos no 

dia de embarque. Outro fato que induz tal pensamento é que nos autos 

foram juntadas procuração e documentos pessoais de Arnaldo da 

Conceição, bem como o termo de reclamação realizado no Juizado 

Especial de Várzea Grande/MT está em nome dos três (Id n°. 10872580). 

Pelos documentos juntados pela reclamada o que tudo leva a crer é que 

provavelmente as responsáveis pela agência de turismo que o reclamante 

contratou (Agência Lazer e Viagem Turismo-ME) adquiriram os bilhetes no 

dia 21/10/2017 e no mesmo dia cancelaram a compra. Assim, ao contrário 

do que alega o reclamante que havia ocorrido “overbooking”, ou seja, que 

a reclamante havia vendido mais passagens do que programado, e por 

isso não conseguiu pegar o vôo programado, não ocorreu. O que 

aconteceu provavelmente foi que a agência de turismo que o reclamante 

havia contratado falhou na prestação de serviço com este e não efetivou 

a compra das passagens. Desta forma, não se pode responsabilizar a 

reclamada, pelos danos materiais e danos morais e eventualmente 

sofridos pelo reclamante, vez que esta não causou prejuízo algum à este, 

inclusive, o reclamante nem sequer impugnou os documentos juntados 

pela ré. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, tendo em conta que foi 

juntada procuração e documentos pessoais em nome de outra pessoa e 

não do reclamante, abro VISTA para o advogado da parte autora, juntar a 

procuração e documentos pessoais, no prazo de 15 (quinze) dias. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, 

da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Intimem-se. 

Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 21 de 

novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 21 de novembro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002202-30.2017.8.11.0009 POLO ATIVO: 

Nome: MARCIO RAMOS DA CRUZ POLO PASSIVO: Nome: AVIANCA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DO 

ADVOGADO(A) da sentença judicial ID: 16604486, bem como, para juntar 

aos autos procuração e documentos pessoais do requerente, nos termos 

da r. sentença judicial. COLÍDER, 26 de novembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1002202-30.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Os pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que 

ela não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do 

art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da 

conduta abusiva a responsabilizar a parte acionada. Em síntese, o 

reclamante alega que comprou uma passagem de Cuiabá/MT (localizador 

do vôo R576EG, bilhete n°. 247-2433679850) para Aracajú/SE, com 

conexão em Brasília/DF, realizando o pagamento por meio de depósito 

bancário na conta da agência de viagem Lazer e Viagem Turismo-ME, no 

valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), com saída para o dia 

23/10/17, às 08h20min do aeroporto de Cuiabá/MT e chegada às 13h20min 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 361 de 732



em Aracajú/SE. Relata que no momento de fazer o chec-in foi informado 

por um funcionário da reclamada que o mesmo não poderia embarcar, pois 

suas passagens haviam sido canceladas. Aduz que solicitou o reembolso 

das passagens com intuito de já adquirir outra com esta verba, no entanto, 

foi informado que o reembolso não seria imediato. Afirma que se viu 

obrigado a adquirir nova passagem no valor de R$ 854,43 (oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Observa-se que 

existem alguns pontos controvertidos nos autos, primeiro, o reclamante 

alega que seu bilhete era de número 247-2433679850, já a reclamada 

alega que era de n°. 247-2433679851, segundo, o reclamante alega que 

adquiriu as passagens em 06/10/2017, já a reclamada alega que as 

passagens foram adquiridas em 21/10/2017, adquiridas com pontos do 

programa amigo de Flavianna Lima e pagamento das taxas de embarque 

mediante o cartão de crédito de Alyne S. Mendes e canceladas as 

passagens no mesmo dia. Terceiro, a reclamada junta documentos 

referente ao Sr. Márcio Ramos, e também referente ao reclamante, o que 

torna muita confusa a defesa. Porém, tais contradições não influenciará 

na decisão, pois, pelo que se vê é que o reclamante e mais dois amigos, 

Márcio Ramos da Cruz e Arnaldo da Conceição (Id n°. 10872580) 

adquiriram os bilhetes da mesma agência de turismo e estavam juntos no 

dia de embarque. Outro fato que induz tal pensamento é que nos autos 

foram juntadas procuração e documentos pessoais de Arnaldo da 

Conceição, bem como o termo de reclamação realizado no Juizado 

Especial de Várzea Grande/MT está em nome dos três (Id n°. 10872580). 

Pelos documentos juntados pela reclamada o que tudo leva a crer é que 

provavelmente as responsáveis pela agência de turismo que o reclamante 

contratou (Agência Lazer e Viagem Turismo-ME) adquiriram os bilhetes no 

dia 21/10/2017 e no mesmo dia cancelaram a compra. Assim, ao contrário 

do que alega o reclamante que havia ocorrido “overbooking”, ou seja, que 

a reclamante havia vendido mais passagens do que programado, e por 

isso não conseguiu pegar o vôo programado, não ocorreu. O que 

aconteceu provavelmente foi que a agência de turismo que o reclamante 

havia contratado falhou na prestação de serviço com este e não efetivou 

a compra das passagens. Desta forma, não se pode responsabilizar a 

reclamada, pelos danos materiais e danos morais e eventualmente 

sofridos pelo reclamante, vez que esta não causou prejuízo algum à este, 

inclusive, o reclamante nem sequer impugnou os documentos juntados 

pela ré. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, tendo em conta que foi 

juntada procuração e documentos pessoais em nome de outra pessoa e 

não do reclamante, abro VISTA para o advogado da parte autora, juntar a 

procuração e documentos pessoais, no prazo de 15 (quinze) dias. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, 

da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Intimem-se. 

Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 21 de 

novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 21 de novembro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30398 Nr: 1659-98.2004.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANELINO RIBEIRO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA - 

OAB:8099-B/MT, Mirela Vaz de Lima Rocha - OAB:9559-A

 Certifico que passo a intimar os advogados das partes, Autora: Dr. 

Donizeth Pereira de Paula, para tomar ciência dos termos do Ofício de fls. 

208, acostado aos autos, devendo ser tomada as devidas providências, 

estando os autos à disposição para a devida carga.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30398 Nr: 1659-98.2004.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANELINO RIBEIRO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA - 

OAB:8099-B/MT, Mirela Vaz de Lima Rocha - OAB:9559-A

 Certifico que passo a intimar os advogados da parte, Requerida: Dr. 

Alcides Ferreira da Rocha Junior, para tomar ciência dos termos do Ofício 

de fls. 208, acostado aos autos, devendo ser tomada as devidas 

providências, estando os autos à disposição para a devida carga.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84061 Nr: 1445-92.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA TANIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JR. - OAB:9.415

 Certifico e dou fé que deixo de expedir Certidão de Crédito para o 

causídico Laudemar Pereira da Silva, tendo em vista que o referido 

advogado foi nomeado para a solenidade de colheita de depoimento de 

testemunha na Carta Precatória n. 899-17.2015.811.0090 código 50249 da 

comarca de Nova Canaã do Norte/MT. Diante disso, faço os autos 

conclusos para diretrizes.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000968-62.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL NOVO ESTADO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDRA BOFF OAB - PR57774 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º, III da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

dias, se manifestar acerca da manifestação da parte requerida através da 

petição de id:16706416.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000850-86.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLENE PNEUS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICIS ANDRE BIAZUSSI OAB - RO0001542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GILMAR JARDIM PRIAMO (RÉU)
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Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40105 Nr: 1122-10.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDILSON PEREIRA NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito intimando a parte autora para fins do artigo 

534 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81418 Nr: 3672-70.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPM- GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO RICARDO GONÇALVES MIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono 

estes autos, com o fim de intimar a parte autora, para manifestar acerca 

da penhora dos veículos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67846 Nr: 1367-50.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR SARAN, MARIA APARECIDA SARAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANGELO, CELSO FERNANDES 

PADOVANI, GLEYDSTON MACHADO GONÇALVES DE OLIVEIRA, ISRAEL 

RODRIGUES ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CAVALHO DOMINGUES - 

OAB:21720/A, VIVIANE CRISTINE CALDAS - OAB:9826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT, JOSE FABIO P. FERRARINI - 

OAB:MT/14864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito, para INTIMAR as 

partes acerca da Certidão do Oficial de Justiça juntada em 27/11/2018, 

bem como para, apresentar manifestação no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118075 Nr: 1203-46.2018.811.0046

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCSA, ESA, CGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 DELIBERAÇÕES

1) Intime-se as partes para que apresentem alegações finais.

2) Arbitro 01 URH em favor da Dr. Osmar Luiz Pretto, tendo em vista que 

no presente ato ele atuou em favor do réu como defensor dativo, sendo 

que tal valor deverá será pago pela Defensoria Pública, afinal tal instituição 

possui orçamento próprio.

3) Determino que cópia dos presentes depoimentos e também da ata, em 

razão do pedido do MPE, sejam trasladados para o processo de código 

122197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98080 Nr: 5764-84.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LEME DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviene de Barbosa Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se a Fazenda Pública para indicar bens 

passíveis à penhora.

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se 

manifeste, determino o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71166 Nr: 3541-32.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINALDO UMBELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido

Indefiro o pedido de fls. 155, vez que o exequente não juntou nos autos 

acordo assinado pela parte executada, diante disso reitero despacho de 

Mero expediente de fls. 154 que DEIXOU de homologar o acordo.

Assim sendo, que a parte exequente junto nos autos acordo assinado por 

ambas às partes ou, caso queira, apresente a desistência da ação.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 85242 Nr: 678-35.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE APIAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, nos termos 

do artigo 269, I do Código de Processo Civil.Condeno o requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo 

10% do valor da causa. Tal condenação é nos termos do artigo 98, 

parágrafo 3º do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.P.R.I.C.Comodoro, 31 de agosto de 2018.Marcelo Sousa Melo 

Bento de ResendeJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 127476 Nr: 5191-75.2018.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAGO RIBEIRO DOS SANTOS, TIAGO ROSA 

DE LARA, VOLMAR ESPINDOLA NOVAES, REBERT DELGUINGA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBERSON DOS SANTOS 

SILVA SCHMIT - OAB:24.712/O-MT, DAVID WENER FARINELLI SERILO 

- OAB:19592/O, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O-MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva intentado pelo 

custodiado TIAGO ROSA DE LARA sob o fundamento de que a prisão 

decretada não “encontra presente os requisitos autorizadores para 

manutenção”.

Ademais, o custodiado TIAGO ROSA DE LARA alega ainda que possui 

predicados pessoais favoráveis (bons antecedentes, residência fixa e 

trabalho lícito), o que enseja a aplicação de medidas cautelares diversa da 

prisão.

O órgão ministerial pugnou pelo indeferimento do pedido formulado pelo 

custodiado TIAGO ROSA DE LARA, sob o argumento de que deve-se 

manter a ordem pública, mormente a alta periculosidade social da ação 

perpetrada – troca de tiros com policiais, tentativa de fuga após a sua 

segregação e tráfico de entorpecentes –.

Decido.

Para a revogação da prisão preventiva deve ser analisado exclusivamente 

se estão ou não presentes os fundamentos necessários para a 

decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312 e 313 do Código 

de Processo Penal.

Analisando com acuidade os autos, observo que o custodiado TIAGO 

ROSA DE LARA alega possuir condições pessoais, favoráveis, porém 

estes não são capazes, por ora, de afastar o decreto prisional.

Isso porque, conforme o Auto de Prisão em Flagrante e os depoimentos 

colhidos, assim que o custodiado TIAGO ROSA DE LARA percebeu a 

presença da polícia no local, efetuou diversos disparos contra a 

guarnição, sendo necessário o revide. Não bastasse isso, após ser 

preso, algemado e colocado na viatura, enquanto os militares socorriam os 

demais suspeitos, tentou fugir, visando empreender fuga do local, mas 

fora detido com sucesso.

Logo, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da 

custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ 

(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

 Colacionam-se entendimentos do e. TJMT:

“[...] Predicados pessoais não têm o condão de, por si sós, avalizar o 

direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo dos pacientes 

[...]” (HC nº 33227/2016 – Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – Terceira 

Câmara Criminal – 1.4.2016).

“Nessa toada, os eventuais predicados favoráveis, como primariedade, 

bons antecedentes, residência fixa e outros, por si sós, não ensejam a 

concessão da liberdade provisória, quando devidamente demonstrada à 

imprescindibilidade da custódia cautelar, ante a presença dos requisitos 

autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo 

Penal.” (HC nº 251/2016 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira 

Câmara Criminal – 12.2.2016)

Nota-se que o custodiado TIAGO ROSA DE LARA foi denunciado, 

recentemente, nos autos de código Apolo nº 128845 por associação 

criminosa, furto qualificado na forma tentada, além de uso de droga.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante 

orientação do c. STF (ADPF nº 347), não se evidencia a pertinência diante 

da prevalência da ordem pública, uma vez que o custodiado TIAGO ROSA 

DE LARA teria praticado delitos previstos nos artigo 157, § 1º e 2º, II e § 

2º A, I, do Código Penal e artigo 33, da Lei 11343/2006, na cidade de 

Campos de Júlio/MT em face do Banco do Brasil.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“[...] Inviável a aplicação de cautelares diversas quando a segregação 

encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade 

efetiva do delito, evitando-se, com a medida, a reprodução de fatos 

criminosos de igual natureza e gravidade.” (HC nº 350.846/SC – Relator: 

Min Jorge Mussi - 3.5.2016)

A segregação cautelar afigura-se compatível ao princípio da presunção de 

inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se 

dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a 

sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de 

Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Destaca-se ainda o custodiado TIAGO ROSA DE LARA, em conjunto com 

seus comparsas teria utilizado uma ampla aparelhagem para o 

cometimento do delito - inclusive, um bloqueador de sinais -, bem como o 

armamento que portavam e que foi usado em desfavor dos policiais, o que 

certamente abala a ordem pública e demonstra a sua periculosidade.

Assim, entendo que não houve qualquer alteração fática dos autos, 

suficiente a sustentar a liberdade ora perseguida, razão pela qual a 

manutenção em cárcere deve permanecer.

Ressalte-se que, apesar do custodiado TIAGO ROSA DE LARA possuir 

curso superior, este não elide a prisão preventiva vez que o quem comete 

um crime não pode pretender se esquivar da justiça.

Assim sendo, tenho como devidamente fundamentada a prisão preventiva 

não vendo motivo para revogá-la.

 Em razão desses relevantes motivos, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva, afinal as condição fática em nada se alterou nos últimos 

60 dias.

 Importante mencionar que o custodiado Tiago Rosa de Lara ingressou 

com pedido de revogação preventiva em 26/09/2018, o qual foi indeferido 

por este juízo em 28/09/2018.

 Ressalto ainda que o custodiado Tiago teve seu HC 

(1011343-66.2018.8.11.0000) denegado pelos doutos desembargadores 

da 3ª Câmara Criminal em 07/11/2018.

 Ordeno que a senhora gestora judicial certifique se a determinação de se 

oficiar ao diretor da unidade prisional de Cáceres (Ref 57) já foi cumprida 

e se já houve resposta, tendo em vista que este juízo necessita saber se 

o custodiado Volmar Espindola Novaes tem tido seu direito à saúde 

assegurado.

 Intime-se a defesa e o Ministério Público Estadual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28431 Nr: 2516-91.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDEMAR VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO que se proceda no âmbito da Diretoria do 

Foro a avaliação e o posterior leilão do(s) objeto(s) listado(s) na certidão 

anteriormente juntada aos autos, desde que ele(s) possua(m) valor 

econômico. Ressalto que eventual quantia apurada no leilão deverá ser 

depositada no incidente da diretoria do foro. Constatada sua 

inservibilidade econômica, desde já fica autorizado o devido descarte, 

sendo que tal fato deverá ser posteriormente comunicado nestes autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92051 Nr: 2996-88.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSON CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado CLEUSON 

DA CONCEIÇÃO SILVA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso 

nas penas do artigo 147 do Código Penal..Sendo assim, torno definitiva a 

pena de dois (02) meses e dez (10) dias de detenção.Da Substituição da 

PenaNos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa 

de liberdade aplicada não é superior a 04 (quatro) anos. Entretanto o crime 

foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e desta forma o 

benefício da substituição, conforme dispõe o inciso I do referido 

dispositivo legal, não pode ser aplicado, nos termos da Súmula nº. 588 do 

STJ.Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a 

mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.Fixo 

o cumprimento inicial da pena no regime aberto. Condeno o réu ao 

pagamento de custas processuais.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:a) lance o 

nome do réu no rol dos culpados;b) expeça-se guia de execução definitiva 

do condenado. Certificado o trânsito em julgado apenas para a acusação, 

expeça-se guia de execução provisória;c) em cumprimento ao disposto no 

art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral 

deste Estado, comunicando-o sobre esta decisão;d) oficie-se ao órgão 

estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao 

INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99987 Nr: 846-03.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado EUCINO 

JOÃO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas 

penas do artigo 21 do decreto lei 3688/41.Sendo assim, torno definitiva a 

pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.Da Substituição 

da PenaNos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena 

privativa de liberdade aplicada não é superior a 04 (quatro) anos. 

Entretanto o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, 

e desta forma o benefício da substituição, conforme dispõe o inciso I do 

referido dispositivo legal, não pode ser aplicado, nos termos da Súmula nº. 

588 do STJ.Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra 

a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico 

impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos.Fixo o cumprimento inicial da pena no regime aberto. Condeno o 

acusado ao pagamento de custas processuais.Oportunamente, após o 

trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:a) 

lance o nome do réu no rol dos culpados;b) expeça-se guia de execução 

definitiva do condenadoc) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do 

Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 125740 Nr: 4453-87.2018.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDIEJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGS, BRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 Vistos.

Cumpra-se o despacho de ref. 4, remetendo-se os autos para o Ministério 

Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88780 Nr: 1813-82.2016.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI SOTELE - OAB:OAB/RO 

4192

 Vistos em Mutirão – Semana Justiça Pela Paz em Casa.

Defiro o pedido de fls. 32 e determino o arquivamento dos autos, pois as 

partes não foram intimadas e não se tem quaisquer informações a respeito 

de seus novos endereços.

Cumpra-se, dando as baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78057 Nr: 2403-93.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu 

ARILSON RAMOS pela prática do delito de lesão corporal, tipificado no 

artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006. [...] Por 

consequência, fixo a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, 

devendo ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fundamento no 

artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Deixo de condenar o réu 

ARILSON RAMOS ao pagamento de custas processuais, por ser este 

pobre na forma da lei. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta 

decisão, tomem-se as seguintes providências: a) lance o nome do réu 

ARILSON RAMOS no rol dos culpados; b) expeça-se guia de execução 

definitiva do condenado. c) Em cumprimento ao disposto no artigo 72, §2º, 

do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão; d) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126018 Nr: 4572-48.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTOLINO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA 

(IMPLANTAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) em face do INSS 

– Instituto Nacional de Seguro Social – que fora julgada parcialmente 

procedente.

O requerente afirma que a Autarquia Federal não cumpriu com a decisão 

proferida por este Juízo.

 A Autarquia Federal arguiu que deveria ter sido citada e intimada 

“obrigatoriamente por via de remessa dos autos em carga, o que não 

ocorreu”. Ademais, no que tange a implementação/restabelecimento do 

benefício se faz necessário à apresentação de alguns 
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dados/documentos. Requereu a desconsideração de eventual penalidade 

cominada, uma vez que não houve qualquer recusa ao cumprimento da 

decisão judicial, não tendo o benefício sido concedido em virtude da 

ausência de documentação.

 Posteriormente, o requerente apresentou as documentações necessárias 

e informou que o INSS – Instituto Nacional de Seguro Social – restabeleceu 

o benefício de auxílio-doença, todavia, deveria estar concedendo o 

benefício de aposentadoria por invalidez.

 Diante do exposto, razão assiste a Autarquia Federal no que tange a 

remessa dos autos em carga, conforme artigo 183, § 1º do Novo Código 

de Processo Civil.

 Ademais, determino que a gestora geral solicite a conversão do benefício 

conforme abaixo discriminado por meio do sistema Jus Convênios:

 1. Nome do Segurado: BERTOLINO FERREIRA DE SOUZA

2. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez

3. Data do início do benefício: 28.12.2009

Intime-se o INSS – Instituto Nacional de Seguro Social – para cumprir a 

obrigação de fazer que lhe fora imputada na sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119951 Nr: 1962-10.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - BRASIL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ANTONIO ZANCHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:36568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99898 Nr: 804-51.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA SILVA URBIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora requereu realização de pesquisa junto ao Sistema 

BACENJUD, com a finalidade de localizar o atual endereço do requerido.

Ocorre que tal pleito somente deve ser deferido em caráter excepcional, 

ou seja, quando houver esgotado todos os meios para a localização e que 

o autor demonstre tê-lo feito.

TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70067015115 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 25/01/2016 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO 

JURÍDICA BANCÁRIO. CITAÇÃO. CONSULTA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. Cabível a requisição judicial de 

informações acerca da localização da parte ré, mas antes deve haver a 

demonstração de exaurimento pela parte autora os meios ordinários de 

localização da parte adversa. No presente caso, inexiste demonstração 

de busca prévia pelo Banco do endereço citatório da parte adversa, tendo 

postulado, logo após a juntada de certidão negativa do oficial de justiça, a 

busca junto aos órgãos públicos. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70067015115, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado 

Neto, Julgado em 21/01/2016). Encontrado em: Vigésima Terceira Câmara 

Cível Diário da Justiça do dia 25/01/2016 - 25/1/2016 Agravo

Destarte, competindo à parte a tentativa de localização, seja do requerido, 

ou de seus bens, o indeferimento ao pleito é medida que se impõe, 

porquanto não há qualquer comprovação de que tenha se diligenciado 

neste sentido.

Isto posto, indefiro os pedidos formulados pela parte autora, devendo a 

mesma ser intimada para solicitar o que entender pertinente, inclusive 

requerever eventual citação por edital, já que o requerido se encontra em 

local incerto e não sabido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114544 Nr: 7207-36.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA E SAMPAIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT, VINICIUS NARDINI - OAB:8386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93911 Nr: 3813-55.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. DA SILVA MADEIRAS - ME, ELIANE 

POLETTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6.120/MT

 Vistos.

Considerando o disposto no art. 75, VII do CPC, intime-se o procurador que 

apresentou a exceção de pré-executividade para que acoste aos autos 

procuração outorgada em nome da empresa requerida e do respectivo ato 

constitutivo no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento da 

exceção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117875 Nr: 1092-62.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON NUNES DE FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impossível a consulta ao Sistema Siel, vez que se faz necessário o nome 

da mãe acrescido da data de nascimento da parte a ser pesquisada ou o 

número do título de eleitor.

Manifeste a parte em 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35401 Nr: 98-78.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON AMANCIO ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

Defiro o pedido retro, intime-se o réu na pessoa de seu advogado.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69301 Nr: 2510-74.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO GUAPORÉ CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA - ME, PAULO HENRIQUE CLEMENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT-15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar busca no sistema RENAJUD, afinal o exequente não 

juntou nos autos qualquer comprovação de que fez alguma diligência em 

busca de possíveis veículos do executado, sendo que tal diligência 

deveria ter sido realizada previamente pelo próprio interessado.

 Não é o poder judiciário quem deve realizar as buscas, primeiro o 

interessado realiza a busca no sistema e depois informa ao juízo o que foi 

encontrado para que seja determinada a indisponibilização do imóvel ou a 

respectiva penhora.

 Pensar de maneira inversa é colocar sobre o poder judiciário a 

responsabilidade do credor para encontrar bens.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 dias.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado e não indique bens 

penhoráveis, fica desde já determinada à suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61718 Nr: 3567-98.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR JOSÉ GASPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Vistos.

Tendo em vista a inercia do banco liquidado (certidão retro), HOMOLOGO 

o cálculo apresentado por JAIR JOSÉ GASPAR às fls. 538.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

Determino que a secretaria realize a correção da numeração das folhas 

do presente procedimento, uma vez que da folha 566 pulou para a 367.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62222 Nr: 267-94.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESLIMAR FAUDI DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora requereu realização de pesquisa junto ao Sistema 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, com a finalidade de localizar o atual 

endereço do requerido.

Ocorre que tal pleito somente deve ser deferido em caráter excepcional, 

ou seja, quando houver esgotado todos os meios para a localização e que 

o autor demonstre tê-lo feito.

TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70067015115 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 25/01/2016 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO 

JURÍDICA BANCÁRIO. CITAÇÃO. CONSULTA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. Cabível a requisição judicial de 

informações acerca da localização da parte ré, mas antes deve haver a 

demonstração de exaurimento pela parte autora os meios ordinários de 

localização da parte adversa. No presente caso, inexiste demonstração 

de busca prévia pelo Banco do endereço citatório da parte adversa, tendo 

postulado, logo após a juntada de certidão negativa do oficial de justiça, a 

busca junto aos órgãos públicos. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70067015115, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado 

Neto, Julgado em 21/01/2016). Encontrado em: Vigésima Terceira Câmara 

Cível Diário da Justiça do dia 25/01/2016 - 25/1/2016 Agravo

Destarte, competindo à parte a tentativa de localização, seja do requerido, 

ou de seus bens, o indeferimento ao pleito é medida que se impõe, 

porquanto não há qualquer comprovação de que tenha esgotado todos os 

meios em busca do endereço do executado.

Isto posto, indefiro os pedidos formulados pela parte autora, devendo a 

mesma ser intimada para informar nos autos endereço do executado ou 

manifestar sobre a possibilidade de citação por edital, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34988 Nr: 3171-92.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUZZARI & FUZZARI COMERCIO E INDUSTRIAL DE 

MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Campagnolo 

Hartmann - OAB:RO0006198, ERIC JOSÉ GOMES JARDINA - 

OAB:3.375/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Vistos.

Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por FUZZARI & FUZZARI 

COMERCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA em desfavor do BANCO 

BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.

Sentença proferida às fls. 143/165.

A parte requerente pugnou pelo cumprimento de sentença, sendo 

nomeado perito, tendo em vista a iliquidez da sentença.

Foi apresentado laudo judicial às fls. 211/227, sendo que a parte 

requerente/exequente requer a homologação às fls. 243.

O laudo foi homologado às fls. 258.

A parte exequente requer às fls. 291/293 que seja resolvido a 

controversa em relação ao valor devido ou realizado nova pericia, a 

apreciação do pedido formulado pela Requerente no item “e” da petição 

protocolada em 21/07/2015 e a aplicação de multa por litigância de má-fé 

contra a Requerida.

Decido.

Primeiramente não há de se falar em condenação do banco exequente em 

astreintes, tendo em vista que a decisão de fls. 268 indeferiu o pedido de 

retirada do protesto, afinal a parte autora é devedora do banco.

Considerando que o banco alega às fls. 277/278 que a requerente não 

efetuou o pagamento em juízo das 21 parcelas, bem como o valor 
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levantado pelo banco não corresponde nem ao montante de cinco 

parcelas (não havendo mais valor nos autos) DETERMINO que a parte 

acoste aos autos os comprovantes de deposito.

Indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé do banco 

requerido, tendo em vista que o mesmo não está incidindo nos incisos 

informados pela parte.

Ressalto que a demora da presente liquidação se deu exclusivamente por 

parte da requerente, tendo em vista que peticionou pela homologação do 

laudo pericial, ao invés de já peticionar para que o perito realizasse o 

abatimento das parcelas que alega ter pagado, causando, assim, tumulto 

processual.

Embora não haja valores nos autos, determino que a secretária acoste 

extrato da conta vinculada aos autos, a fim de verificar os valores 

depositados pela parte.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35352 Nr: 49-37.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILLANO RESTAURANTE E LANCHONETE 

LTDA, ALDO FRANCISCO CANDIDO DA SILVA, WILSON CÃNDIDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos.

Com relação à petição da arrematante de fls. 217, INDEFIRO o pedido de 

desconto do valor pago a título de IPTU no valor da ultima parcela, afinal o 

pagamento foi feito por mera liberalidade do interessado.

 Após o pagamento total do bem, expeça-se carta de arrematação.

 Considerando a certidão retro, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 

214.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39358 Nr: 373-90.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELANGE A. P. CASTILHO & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT/8909, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT

 Vistos.

Trata-se de razões de apelação interposta pelo Conselho Regional de 

Medicina Veterinária do Estado do Mato Grosso – CRMV/MT – contra 

decisão proferida por este Juízo.

Compete à Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida 

por Conselho de fiscalização profissional (Súmula 66, do Superior Tribunal 

de Justiça).

Nota-se que os autos foram encaminhados ao e. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso – TJMT – de forma equivocada visto que a 

competência para processar e julgar recurso ajuizado na justiça estadual 

ante a falta de jurisdição federal será sempre do Tribunal Regional Federal 

(artigo 109, § 4º da Constituição Federal / 88).

Nesse mesmo sentido, decidiu o e. TJRS:

“É do Tribunal Regional Federal a competência para julgar recursos que 

digam respeito a execuções fiscais movidas por autarquia federal, ainda 

que ajuizadas perante a Justiça Estadual, por delegação de competência, 

tal qual decorre dos § 3º e 4º do art. 109, CF/88” (Ap nº 70079750013 – 

21º Câmara Cível – Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa – 

12/11/2018).

“Nas hipóteses em que a execução seja proposta por Conselho de 

Fiscalização Profissional - no caso, o Conselho Regional [...], a 

competência para o julgamento da causa é da Justiça Federal, nos termos 

da Súmula 66, do STJ. Nos casos em que Juiz Estadual esteja investido de 

competência da Justiça Federal, os recursos cabíveis serão sempre 

dirigidos para o Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição do Juiz de 

Primeiro Grau, nos termos do § 4° do art. 109 da Constituição Federal” (Ap 

nº 70071095962, 2º Câmara Cível, Relator: João Barcelos de Souza Junior 

- 22/09/2016)

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Após a remessa que sejam feitas as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63842 Nr: 1996-58.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETTI COMÉRCIO DE CARVÃO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO 

ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687

 Vistos.

Trata-se de pedido de requisição de informações feito pela parte autora a 

fim de que seja localizado o endereço e bens da parte ré.

 Deve ser consignado que a parte autora apenas alega que suas buscas 

restaram infrutíferas, porém, nada prova nos autos.

 TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70067015115 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 25/01/2016 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO 

JURÍDICA BANCÁRIO. CITAÇÃO. CONSULTA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. Cabível a requisição judicial de 

informações acerca da localização da parte ré, mas antes deve haver a 

demonstração de exaurimento pela parte autora os meios ordinários de 

localização da parte adversa. No presente caso, inexiste demonstração 

de busca prévia pelo Banco do endereço citatório da parte adversa, tendo 

postulado, logo após a juntada de certidão negativa do oficial de justiça, a 

busca junto aos órgãos públicos. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70067015115, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado 

Neto, Julgado em 21/01/2016). Encontrado em: Vigésima Terceira Câmara 

Cível Diário da Justiça do dia 25/01/2016 - 25/1/2016 Agravo

Posto isto, INDEFIRO o pedido de requisição de informações, afinal tal 

dever cabe à parte.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40332 Nr: 1345-60.2012.811.0046

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO CAPRIOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO TRIPOLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839 A/MS, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, RONIE JACIR 

THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587 PR

 Vistos.

Tendo em vista o pedido de fls. 315, REDESIGNO a audiência 

anteriormente agendada para o dia 24 de janeiro de 2019, às 14h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61242 Nr: 3062-10.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de investigação de paternidade c/c alimentos proposta 

por OTÁVIO DE OLIVEIRA, menor impúbere, representado por sua genitora 

MARCIA EDNA CORREIA DE OLIVEIRA em desfavor de CÉLIO DE MELLO 

DIAS.

Conforme certidão de fls. 123 nota-se que decorreu in albis o prazo para 

que a parte requerida pagar voluntariamente o débito.

Intime-se pessoalmente a parte requerida CÉLIO DE MELLO DIAS no prazo 

de 03 (três) dias para que efetue o pagamento da dívida, prove que o fez 

ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo sob pena de prisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60608 Nr: 2393-54.2012.811.0046

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MACHADO, MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO TEIXEIRA JUNIOR, LUIZ FERNANDO 

PINTO BARCELOS, ADILSON OZEAS PIOVEZAN, PÚBLIO VILAS BOAS 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O, MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 8907

 Vistos. (...) Decido. 1 – Verifica-se que a certidão de fls. 570 foi 

protocolada em 10/10/2018, sendo que não foi acostada aos autos em 

momento anterior a audiência. Dessa feita, chamo o feito à ordem com a 

finalidade de revogar a decisão proferida em audiência de instrução que 

encerrou a instrução processual. Saliento que já foi realizada a sucessão 

processual de Maria Lineide, vez que seus herdeiros já compareceram 

nos autos e acostaram escritura pública de nomeação de inventariante. 

(...) 2 – Em relação aos Embargos de Declaração opostos por RODOLFO 

TEIXEIRA JUNIOR contra a decisão fls. 564, alegando que houve 

contradição na referida, tendo em vista que a prescrição se trata de 

matéria de ordem pública e pode ser reconhecida pelo juiz de oficio. 

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo. (...) Saliento que 

mesmo sendo a matéria de ordem pública o Código de Processo Civil em 

vigência desde março de 2016, traz no artigo 10, ao ordenamento jurídico, 

o principio da vedação às decisões-surpresas, portanto, como a parte 

embargante trouxe tal argumento (prescrição) APENAS nos embargos de 

declaração, não foi dado às partes oportunidade para se manifestar. 

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios. 3 – Após o decurso do prazo da suspensão, determino a 

intimação das partes para que se manifestem acerca da prescrição 

alegada pelo requerido Rodolfo Teixeira Junior. 4 – Determino que a 

secretaria regularize a capa do processo, para que passe a constar como 

parte autora o Espolio de Maria Lineide Ramos dos Anjos Machado. 5 – 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1414 Nr: 1220-05.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ZUCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 Intimar o credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens 

passíveis à penhora, em razão de que não foi efetuado o bloqueio de 

valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido resposta negativa, sendo 

que caso não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, fica 

desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento no 

artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se 

manifeste, os atos serão arquivados, conforme decisão de fls. 243.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32222 Nr: 409-06.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:OAB/MT 21387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:MT/8.521, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13884/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

executada para manifestar no feito, no prazo de 10 (dez) dias, com 

relação ao valor dos honorários solicitados pela perita nomeada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2215 Nr: 1133-59.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEC - CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para manifestar no feito, no prazo de 15(quinze) dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2215 Nr: 1133-59.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEC - CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da complementação das diligências efetuados pelo oficial de 

justiça Wagner Stupp, no prazo de 05 (cinco) dias, no valor de R$ 84,00 

(oitenta e quatro reais), devendo o depósito ser efetuado de acordo com o 

Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78461 Nr: 2553-74.2015.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS – NÃO PADRONIZADOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE SA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono os presente processo intimando o 

autor para que se manifeste em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1414 Nr: 1220-05.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ZUCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 Código 1414.Vistos. Assim, não há que se falar em aquisição derivada da 

propriedade.Por este novo prisma, a regra do art. 59 do Decreto Lei 

167/67 incide apenas sobre a alienação voluntária e não sobre a forçada, 

como no caso da arrematação judicial.Dessa forma, defiro o pedido de fls. 

136/137, expeça-se ofício para o Cartório de Registro de Imóveis para 

proceda a baixa do que gravame resolutivo sob titularidade do Incra 

(AV-1/2.554).Atente-se a serventia para que todas as publicações dos 

autos processuais sejam feitas exclusivamente em nome da advogada 

LOUISE PEREIRA GIONÉDIS, OAB/PR Nº. 8.123, SOB PENA DE 

NULIDADE.Autos ao contador judicial para que proceda a atualização da 

dívida, atentando-se à alienação do bem. Intime-se o exequente, para 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8727 Nr: 847-13.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DE SOUZA ALMEIDA, VALTAIR MARTINS 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exequente não se manifestou após ter sido 

devidamente intimada, arquive-se o feito sem baixa na distribuição.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000346-80.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DUARTE DE QUADROS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSO Nº - 

1000346-80.2018.811.0046 Requerente: Marli Duarte Quadro dos Santos 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Data e horário: 

quinta-feira, 28 de novembro de 2018, às 13h30min . PRESENTES Juiz de 

Direito: Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Requerente: Marli 

Duarte Quadro dos Santos Advogado: Dr. Genis Souza da Hora 

Testemunhas: Maria José Ferreira da Cruz e Edite de Almeida da Silva 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, obedecida as formalidades legais, 

foram constatadas as presenças conforme acima. Antes de dar início aos 

depoimentos, o MM. Juiz de Direito noticiou, com a concordância das 

partes, que iria proceder à gravação dos depoimentos de acordo com o 

provimento nº. 041/2016 da Corregedoria Geral da Justiça, que autoriza e 

recomenda gravações de audiências, e ainda a Lei n.º 11.419, de 19 de 

dezembro de 2006, que admite o uso de meio eletrônico na tramitação de 

processos judiciais, entendido como tal “qualquer forma de 

armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais” (art. 1.º e § 

2.º, I), e ainda aplicando, no que couber, os artigos 188 e 210, ambos do 

CPC, combinados com o artigo 3º do Código de Processo Penal, 

ressaltando que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no 

curso da audiência, o depoimento será colhido pelo sistema de digitação. 

Prosseguindo, as partes foram advertidas da vedação e divulgação não 

autorizadas dos registros fonográficos a pessoas estranhas do processo 

(art. 521 VI, do Provimento 041/2016 – CGJ). Registra-se que as 

gravações permanecerão em arquivo digital em computador (servidor) 

deste Juízo para segurança dos dados, podendo ser enviadas ainda, 

mediante requerimento, ao advogado. Ato contínuo, instalada a audiência, 

foram colhidos os depoimentos das testemunhas presentes, pelo sistema 

de gravação fonográfica digital, gravado(s) em CD-R. Dada a palavra ao 

advogado do autor, o mesmo manifestou-se: MM Juiz, tendo em vista as 

provas carreadas aos autos reitera in totum os termos da inicial, 

requerendo, ainda, a antecipação da tutela jurisdicional. Pede deferimento. 

DELIBERAÇÕES Vistos. Aguarde-se a realização da perícia, abrindo-se 

vistas às partes para apresentação de razões finais escritas. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou o 

MM. Juiz o encerramento. Eu, Gabriel Felipe de Arruda Ferreira, digitei. 

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR JUIZ DE DIREITO GENIS 

SOUZA DA HORA ADVOGADO MARLI DUARTE QUADRO DOS SANTOS 

REQUERENTE

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32543 Nr: 730-41.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, DIRCEU MARTINS COMIRAN, DOMINGA CASSOL COMIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402, JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - OAB:MT 05881, 

RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie o recolhimento com 

posterior comprovação nos autos, do valor respectivo à diligência a ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça, a saber: “Mandado de Penhora, Avalição 

e Intimação”. Referente aos seguintes bens: A) Um imóvel rural 

denominado, “Fazenda Padre Reus”, situado no município de Campos de 

Júlio/MT, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT, 

sob a matrícula nº 589. B) Um imóvel rural denominado, “Fazenda Santa 

Luzia”, também situado no município de Campos de Júlio/MT, registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT, sob a matrícula nº 592. 

O Mandado aguardará o recolhimento na contracapa dos autos.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64563 Nr: 2729-24.2013.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BRITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALMOR GONÇALVES, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE RONDÔNIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie a retirada, nesta 

secretaria, da Carta Precatória expedida com finalidade de intimar o 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia, para que este 

cumpra as diligências necessárias a fim de conceder o domínio ao senhor, 

OSMAR BRITZKE, sobre o veículo automotor: Uma Camionete; Marca: 

Toyota, Modelo: Bandeirante, Ano de fabricação: 1983, Chassi: OJ70151, 

Código Renavam: 137210493, Placa: NBR 4672. Comprovando 

posteriormente, nos autos em epígrafe, sua distribuição, bem como as 

diligências realizadas. A missiva aguardará sua retirada na contracapa 

dos autos.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60546 Nr: 2327-74.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO DE ANDRADE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697/B, VILSON PEDRO NERY - OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR PEREIRA FERRAZ - 

OAB:3558-B/MT, YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 Código 60546

Vistos.

 Considerando o teor do acordão prolatado, designo audiência de 

instrução para o dia 06 de fevereiro de 2019 às 13h: 30 min.

 As questões de fato já foram delimitadas em decisão interlocutória de fls. 

113/114.

 Distribuo o ônus da prova da seguinte maneira:

 I – Incumbirá ao autor comprovar a data de protocolo de pedido de 

prorrogação para apresentação de documentos para a posse.

 II – Incumbirá ao autor comprovar a impossibilidade de obter os 

documentos necessários para a posse.

 III – Incumbirá à parte requerida comprovar a data em que convocou o 

autor para tomar posse.

 IV – Incumbirá à parte requerida comprovar os documentos que foram 

exigidos para a posse.

 Intimem-se as partes informando que estas detêm prazo comum de 15 

(quinze) dias para, caso queiram, retificar rol testemunhal porventura já 

apresentado, devendo ser observado o previsto no art. 357, §§ 4º e 6º, 

CPC, sob pena de preclusão. Consigno que caberá ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].

 Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

 Por oportuno, acosto cópia da decisão prolatada no Cia 

0100346-20.2016.811.0000, considerando a determinação dada pela 

Corregedora-Geral da Justiça às fls. 244/245.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 27 de novembro de 2018.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104813 Nr: 3016-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA, 

WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 Vistos.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

Alexandre Ferreira de Lima e Wanderson Pereira dos Santos, a qual foi 

devidamente recebida.

Citados, os réus apresentaram resposta escrita à acusação, nos termos 

do art. 396-A do CPP.

É o relatório do necessário.

 Decido.

De proêmio, quanto a preliminar de atipicidade da conduta arguida pela 

defesa, verifico que esta se confunde com o mérito da causa, de modo 

que serão aferidas em momento oportuno, no decorrer da instrução 

processual ou por ocasião da prolação da sentença.

Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

07 de fevereiro de 2019 às 14h30min, oportunidade em que serão ouvidas 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Expeça carta precatória para oitiva das testemunhas/vítima que residem 

em comarcas diversas, cujo prazo para cumprimento fixo em 60 

(sessenta) dias.

Intime-se o Ministério Público e a defesa, inclusive da expedição da carta 

precatória (Súmula nº 273 do STJ, art. 222, parte final, do CPP e art. 1.363 

da CNGCGJ/TJMT), atentando-se para o que preconiza o art. 370, 

parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do CPP, SE NECESSÁRIO O FOR.

Intimem-se as testemunhas residentes nesta comarca, cientificando-as do 

conteúdo dos arts. 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como se requisitem 

as que exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do 

CPP.

 Intimem-se os réus pessoalmente, bem como o seu Defensor mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE acerca da data aprazada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66762 Nr: 467-67.2014.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS BONATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE HEY GARANHANI - 

OAB:56052, VALDEMAR BERNARDO JORGE - OAB:25688/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Código: 66762

VISTOS, ETC.

Certifique-se a respeito do cumprimento e/ou devolução da missiva de fls. 

130/134.

Ainda, intime-se os requerentes para se manifestarem, no prazo de 05 

(cinco) dias, a respeito da contradita de fls. 185/186.

Intime-se. Cumpra-se.

Comodoro/MT, 18 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61481 Nr: 3305-51.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES GUERRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIN TERUKO TOKKO - 

OAB:11.647/MS, RICARDO AURY RODRIGUES LOPES - OAB:OAB/MS 

11846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Isto posto, homologo o cálculo elaborado pelo (a) contador (a) deste juízo, 

para produção dos jurídicos e legais efeitos.Defiro a liberação dos valores 
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depositados à fl. 130 em favor da parte exequente. Intime-se a parte 

executada para depositar o valor remanescente da dívida, de acordo com 

o cálculo homologado, no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo, 

certifique-se e conceda-se vistas a parte exequente para manifestar-se 

no feito, requerendo o que entender cabível. De outra banda, defiro o 

pedido de prioridade na tramitação formulado pelo exequente (fls. 

141/143), com fundamento no art. 1.048, inc. I do CPC. Por fim, não 

obstante a exequente postular o reconhecimento da litigância de má-fé 

pela executada e a consequente condenação nos moldes do que 

preceitua o art. 81 do Código de Processo Civil, entendo que a pretensão 

não deve prosperar.A caracterização da litigância de má-fé está 

condicionada à prática de ato previsto no rol taxativo do art. 80 do Código 

de Processo Civil, e deve ficar clara a intenção das partes em querer 

causar dano processual ou material à outra, o que não se verificou.Nesse 

diapasão, vislumbro incabível a aplicação da multa prevista no art. 81 do 

Código Civil ao caso vertente, por falta de substrato jurídico.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Comodoro-MT, 27 de 

novembro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2878 Nr: 1114-53.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINART FERREIRA DIAS, CONCEIÇÃO 

APARECIDA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: amanda pires costa - 

OAB:18614 mt, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18.141-A/MT, ANDREI SIQUEIRA SANTOS - OAB:17698 MT, 

FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:18032-A, MARIA CRISTINA CORRÊA DE 

ANDRADE - OAB:15.549-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 (...).Assim, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Publique-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Comodoro-MT, 27 de novembro 

de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27440 Nr: 1564-15.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M C P INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS BENEFICIADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.Indefiro o pedido de penhora 

on-line nas contas bancárias dos empresários, visto que a empresa 

executada não se trata de firma individual, em que há confusão dos bens 

da pessoa jurídica com a física, e sim de sociedade limitada, sendo 

necessária a desconsideração da personalidade jurídica para tal 

desiderato. No mais, considerando que não foram encontrados valores a 

serem penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que 

a parte executada figura como titular, determino a intimação da parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca 

do prosseguimento do feito, indicando bens da parte devedora passíveis 

de constrição judicial, ou indique expressamente o endereço do bem 

imóvel que se pretende penhorar, sob pena de extinção do feito, conforme 

interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.Às 

providências.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Comodoro-MT, 27 de novembro de 2018.Antonio Carlos Pereira 

de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69032 Nr: 2300-23.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARA ISABEL SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando que 

não foram encontrados valores a serem penhorados na conta corrente 

e/ou aplicações financeiras em que a parte executada figura como titular, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando 

bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de 

extinção do feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 

485, inciso III, do CPC.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Comodoro-MT, 27 de novembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39739 Nr: 753-16.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA SUELY RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJES - ASSOCIAÇAO JUINENSE DE ENSINO 

SUPERIOR DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11890-B

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando que 

não foram encontrados valores a serem penhorados na conta corrente 

e/ou aplicações financeiras em que a parte executada figura como titular, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando 

bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de 

extinção do feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 

485, inciso III, do CPC.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Comodoro-MT, 27 de novembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76348 Nr: 1715-34.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA ROSANE NEVES ANTÔNIO VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10.299/MT, HILBYA VILAS BOAS GONÇALVES - OAB:17932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 Código: 76348

VISTOS.

Trata-se de cumprimento definitivo de sentença requerida por ALANIS 
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CRISTINA VASCONCELOS DA SILVA menor impúbere neste ato por meio 

de sua representante legal e também exequente MARA ROSANE NEVES 

ANTONIO VASCONCELOS em face de JUAREZ VASCONCELOS todos 

devidamente qualificados nos autos.

Prolatada sentença homologatória pelo juízo que conheceu da ação de 

conhecimento, informou o exequente que o devedor encontra-se em mora 

com sua obrigação.

É o relato do necessário.

 De pronto, defiro a assistência judiciária gratuita, considerando que em 

virtude do princípio da proteção integral.

1) Processe-se em segredo de justiça, consoante norma inserta no artigo 

189, II, do CPC;

2) INTIME-SE, pessoalmente, o executado, para, NO PRAZO DE TRÊS (03) 

DIAS, efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso, valor que 

deverá ser reajustado até a data do efetivo pagamento e as que se 

vencerem no curso do processo, conforme § 7º, do artigo 528, do NCPC, 

em favor de sua filha (o), provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, SOB PENA DE SER-LHE DECRETADA A PRISÃO CIVIL PELO 

PRAZO DE 01(um) a 03 (três) meses, bem como, ser PROTESTADO O 

PRONUNCIAMENTO JUDICIAL, nos termos do § 3º e §1º do art. 528 do 

CPC, respectivamente.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001255-25.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE DE JESUS CARDOSO (EXECUTADO)

MARCIO DE MATOS ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001255-25.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: 

MARCIO DE MATOS ANDRADE, MARIZETE DE JESUS CARDOSO VISTOS. I 

- Indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, por se tratar de 

entidade equiparada à instituição financeira. II - Certifique se houve o 

devido recolhimento das custas processuais. III – Em havendo o devido 

recolhimento das custas processuais pelo Distribuidor, DETERMINO que 

seja procedida a citação do (s) devedor (es) mediante carta com aviso de 

recebimento ou por mandado caso requerido pelo exequente na exordial 

no endereço apontado pela parte exequente em petição retro para pagar 

em 03 (três) dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, 

opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido 

(art. 231, II, CPC) [art. 914 e art. 915, ambos do CPC]. IV - Não havendo 

pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a respeito dos atos 

processuais praticados, o executado(s) [art. 154, inciso V e art. 841 e 

seguintes do CPC]. Caso necessário, expeça-se carta precatória para 

tanto a qual deverá ser distribuída às expensas da parte exequente. V - 

Intime-se o executado (s) para que, no prazo para embargos, caso queira, 

uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 

de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do CPC]. VI - Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor 

devido, ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba 

honorária será reduzida pela metade [art. 827, §1º do CPC]. VII - Defiro os 

benefícios do art. 212 do CPC. Intime-se a parte exequente para recolher a 

diligência do Oficial de Justiça em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e, tenha requerido a citação 

via mandado. VIII - Caso o Oficial de justiça não encontre o executado, 

desde já DEFIRO o arresto de bens quantos bastem para garantir a 

execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto 

proceda-se o senhor meirinho com as diligências insculpidas no art. 830, 

§1º, CPC. IX- Inexistindo bens a serem penhorados, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias indique bens passiveis 

de penhora, sob pena de sua desídia configurar ato atentatório a 

dignidade da justiça nos moldes do art. 774, e ss CPC. X - Desde já, 

havendo pedido neste sentido defiro a expedição de certidão para fins de 

averbação em registro público do ato de propositura dessa execução 

(799, IX e 828, caput, CPC), caso requerido pelo exequente. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001020-58.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE NOVAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001020-58.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

IVONE NOVAES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido 

de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não 

possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados 

na exordial. Da necessidade de designação de audiência de conciliação e 

mediação. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo 

em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC. Cadastre a prioridade na tramitação processual no sistema Pje – art. 

1.048, I, CPC. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000836-05.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000836-05.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

ADRIANO ALVES DA ROCHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Da assistência judiciária 

gratuita. Considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os 

documentos acostados aos autos, tenho por bem em deferir os benefícios 

da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, pois a meu ver 

a parte autora demonstrou no presente momento não possuir recursos 

financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo de posterior análise se não restar mais presente a 

hipossuficiência de recursos. Cite-se a parte requerida no endereço 

acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 

designo para o dia 28/01/2019 às 15h00min. Caso haja desinteresse na 

realização da audiência deverá a parte requerida nos termos do art. 334, 

§5º, CPC manifestar seu desinteresse por petição apresentada nos autos 

com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. 
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Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do juizado 

especial deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC. Cientifique-se 

na mesma ocasião as partes que o não comparecimento injustificado na 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, CPC. Na data 

aprazada para a audiência as partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos e, que a parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir [art. 334, §10, CPC]. Notifique-se o conciliador/Cejuscc 

deste juízo a data para qual foi designada a audiência. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001272-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001272-61.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: JOAO MARIA DE 

JESUS VISTOS. BANCO BRADESCO S.A. por meio de seus 

representantes legais ajuíza a presente Ação de Busca e Apreensão com 

pedido de tutela de urgência em caráter liminar, em face de JOÃO MARIA 

DE JESUS, todos qualificados nos autos. Aduz em apertada síntese, que 

as partes celebraram contrato de alienação fiduciária, tendo a parte 

requerida dado o próprio bem como garantia, qual seja, um veículo MARCA 

– FIAT, MODELO – DOBLO HLX (HSD) 1.8 8V, COR – CINZA, ANO/FAB – 

2008, ANO/MOD – 2008, CHASSI – 9BD11920581052763, PLACA – 

NJE4105, RENAVAM – 967568145. Relata que, a parte requerida deixou 

de cumprir com o pactuado a partir da parcela com vencimento em 

08/02/2018 cujo débito já atinge o montante de R$ 36.462,84 (trinta e seis 

mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) 

pleiteando liminar de busca e apreensão do bem, em face da falta de 

pagamento das parcelas ajustadas pelas partes. Pugnou, ao final, pela 

procedência do pedido, para o fim de ser determinada a busca e 

apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente. É o breve relato. 

Fundamento e decido. De proêmio, certifique se houve o devido 

recolhimento das custas processuais. Em caso negativo, venham-me os 

autos conclusos. Se positivo desde já: De acordo com a dicção do art. 3º 

do Decreto-Lei nº 911/1969, para o deferimento da medida perseguida a 

título de tutela de urgência, basta, tão-somente, a demonstração, de forma 

inequívoca, que dê conta da existência de um contrato de financiamento 

garantida mediante alienação fiduciária, bem como do fato de que o 

devedor se encontra em mora no cumprimento da obrigação assumida. 

Nesse sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Colendo STJ, 

externado através do Verbete nº. 72, cuja ementa transcrevo ipsis litteris: 

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente. De outro viés, cotejando o manancial informativo 

acostado aos autos, vislumbra-se que as partes celebraram contrato, 

garantido mediante alienação fiduciária do bem móvel. Outrossim, verifico 

que a parte autora comprovou a mora do devedor, vez que conforme nova 

redação dada ao § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69 a mora pode ser 

comprovada por meio de envio de carta registrada com aviso de 

recebimento ao endereço do referido devedor ou mediante protesto. Da 

tutela de urgência em caráter liminar. Para o deferimento da tutela de 

urgência em caráter liminar, são necessários apenas dois requisitos: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 1) probabilidade do direito: tal requisito restou demonstrado pelo 

fato da contraprestação não haver sido efetivada, ou seja, verifica-se 

pela análise dos autos que há a existência de contrato celebrado entre as 

partes, contudo o devedor se encontra em mora no cumprimento da 

obrigação assumida. 2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo: quanto a este restou corporificado em razão do risco que o 

decurso do tempo poderá ocasionar no bem móvel, tais como: acidentes 

de trânsito, furto, roubo, deterioração entre outros. Desta forma, 

considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a 

concessão do pedido liminar postulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido 

formulado na inicial, para o fim de DETERMINAR a busca e apreensão do 

seguinte bem móvel e seus respectivos documentos conforme art. 3º, 

§14, Decreto 911/69: MARCA – FIAT, MODELO – DOBLO HLX (HSD) 1.8 

8V, COR – CINZA, ANO/FAB – 2008, ANO/MOD – 2008, CHASSI – 

9BD11920581052763, PLACA – NJE4105, RENAVAM – 967568145. A 

propósito, nomeio como depositário fiel do bem móvel sobre o qual recai o 

ato de constrição judicial o representante legal da empresa requerente ou 

aquele indicado na petição inicial. Ao efetuar o cumprimento do mandado 

de busca e apreensão, deverá o requerido entregar o bem e seus 

respectivos documentos consoante dispõe o art. 3º, parágrafo 14 do 

Decreto-Lei nº 911/69. Lavre-se o termo de compromisso de depositário 

fiel do bem e expeça-se mandado de busca e apreensão. Cientifique-se o 

requerido para, querendo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da liminar deferida nestes autos pague a integralidade da dívida 

conforme os valores apontados pela parte autora ocasião em que o bem 

lhe será restituído livre do ônus, bem como para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da medida liminar, caso queira, 

apresente resposta [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º, do Decreto-lei n.º 911/69, de 

acordo com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 10.931/04]. 

Autorizo o concurso da força policial para assegurar o cabal cumprimento 

da medida de busca e apreensão. Defiro os benefícios inseridos no art. 

212 do CPC. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias permanecendo silente a 

parte requerida, caso requerido, voltem-me conclusos para apreciação do 

pedido de restrição judicial do bem móvel discutido nos autos. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001034-42.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ERENY LAURET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001034-42.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

ERENY LAURET RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 

ERENY LAURET devidamente qualificada na peça basilar ajuíza Ação 

ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando 

a concessão da assistência judiciária gratuita, bem como tutela de 

urgência a fim de ser-lhe concedido/restabelecido o benefício de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que é 

segurado (a) da Previdência Social. Sustentou em apertada síntese que a 

parte autora se encontra acometida de patologia que lhe impossibilita de 

exercer atividades laborais. Requer que seja concedido/restabelecido em 

sede de tutela de urgência o benefício de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez. É o breve relato. Decido. Recebo a emenda da inicial. Da 

assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de assistência judiciária 

gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família mormente pelos documentos apresentados na exordial. Da tutela de 

urgência. De proêmio ressalto que para a concessão da tutela de 

urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Quanto à 

probabilidade do direito vislumbro que há mera aparência e, portanto 

apenas a mera aparência não satisfaz para a configuração do quesito 

probabilidade do direito. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo encontra-se aparente, vez que os benefícios 

previdenciários têm natureza alimentar. Contudo, não se encontra 

presente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez 

que a concessão irrestrita de benefícios previdenciários sem a 

probabilidade de que a parte autora se encontra impossibilitada para o 
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exercício de qualquer atividade laborativa causará danos ao erário. 

Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foram preenchidos todos os 

requisitos da tutela de urgência afigura-se inviável o deferimento desta. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada em sede de liminar formulado pela parte autora em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Cite-se a autarquia requerida 

mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001180-83.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN DA SILVA ASCOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001180-83.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALAN DA SILVA ASCOLI VISTOS. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. por meio de seus representantes legais ajuíza a presente Ação de 

Busca e Apreensão com pedido de tutela de urgência em caráter liminar, 

em face de ALAN DA SILVA ASCOLI, todos qualificados nos autos. Aduz 

em apertada síntese, que as partes celebraram contrato de alienação 

fiduciária, tendo a parte requerida dado o próprio bem como garantia, qual 

seja, um veículo marca CHEVROLET, modelo AGILE ECONO.FLEX LTZ 1.4 

8V (EASYTR.) A/G 4P, ano 2011/2012, chassi 8AGCN48X0CR138264, 

placa OAX4311, cor BRANCA e renavam nº 456724494. Relata que, a 

parte requerida deixou de cumprir com o pactuado a partir da parcela com 

vencimento em 11/03/2018 cujo débito já atinge o montante de R$ 

17.814,07 (dezessete mil oitocentos e quatorze reais e sete centavos) 

pleiteando liminar de busca e apreensão do bem, em face da falta de 

pagamento das parcelas ajustadas pelas partes. Pugnou, ao final, pela 

procedência do pedido, para o fim de ser determinada a busca e 

apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente. É o breve relato. 

Fundamento e decido. De proêmio, certifique se houve o devido 

recolhimento das custas processuais. Em caso negativo, venham-me os 

autos conclusos. Em caso positivo, desde já: De acordo com a dicção do 

art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, para o deferimento da medida 

perseguida a título de tutela de urgência, basta, tão-somente, a 

demonstração, de forma inequívoca, que dê conta da existência de um 

contrato de financiamento garantida mediante alienação fiduciária, bem 

como do fato de que o devedor se encontra em mora no cumprimento da 

obrigação assumida. Nesse sentido, não é outro o entendimento 

sufragado pelo Colendo STJ, externado através do Verbete nº. 72, cuja 

ementa transcrevo ipsis litteris: A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. De outro viés, 

cotejando o manancial informativo acostado aos autos, vislumbra-se que 

as partes celebraram contrato, garantido mediante alienação fiduciária do 

bem móvel. Outrossim, verifico que a parte autora comprovou a mora do 

devedor, vez que conforme nova redação dada ao § 2º do art. 2º do 

Decreto-Lei 911/69 a mora pode ser comprovada por meio de envio de 

carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do referido 

devedor ou mediante protesto. Da tutela de urgência em caráter liminar. 

Para o deferimento da tutela de urgência em caráter liminar, são 

necessários apenas dois requisitos: probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1) probabilidade do direito: 

tal requisito restou demonstrado pelo fato da contraprestação não haver 

sido efetivada, ou seja, verifica-se pela análise dos autos que há a 

existência de contrato celebrado entre as partes, contudo o devedor se 

encontra em mora no cumprimento da obrigação assumida. 2) perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo: quanto a este restou 

corporificado em razão do risco que o decurso do tempo poderá 

ocasionar no bem móvel, tais como: acidentes de trânsito, furto, roubo, 

deterioração entre outros. Desta forma, considero que se encontram 

presentes as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar 

postulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado na inicial, para o 

fim de DETERMINAR a busca e apreensão do seguinte bem móvel e seus 

respectivos documentos conforme art. 3º, §14, Decreto 911/69: marca 

CHEVROLET, modelo AGILE ECONO.FLEX LTZ 1.4 8V (EASYTR.) A/G 4P, 

ano 2011/2012, chassi 8AGCN48X0CR138264, placa OAX4311, cor 

BRANCA e renavam nº 456724494. A propósito, nomeio como depositário 

fiel do bem móvel sobre o qual recai o ato de constrição judicial o 

representante legal da empresa requerente ou aquele indicado na petição 

inicial. Ao efetuar o cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

deverá o requerido entregar o bem e seus respectivos documentos 

consoante dispõe o art. 3º, parágrafo 14 do Decreto-Lei nº 911/69. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem e expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Cientifique-se o requerido para, 

querendo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar 

deferida nestes autos pague a integralidade da dívida conforme os valores 

apontados pela parte autora ocasião em que o bem lhe será restituído livre 

do ônus, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da medida liminar, caso queira, apresente resposta [art. 3.º, §§ 

1.º, 2.º e 3.º, do Decreto-lei n.º 911/69, de acordo com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei n.º 10.931/04]. Autorizo o concurso da força 

policial para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e 

apreensão. Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC. Decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias permanecendo silente a parte requerida, caso 

requerido, voltem-me conclusos para apreciação do pedido de restrição 

judicial do bem móvel discutido nos autos. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001001-52.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE PAULO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001001-52.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

GEOVANE PAULO MACHADO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de 

assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não 

possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados 

na exordial. Da necessidade de designação de audiência de conciliação e 

mediação. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo 

em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC. Cadastre a prioridade na tramitação processual no sistema Pje – art. 

1.048, I, CPC. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001009-29.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001009-29.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

MARIA MARTINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de 

assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não 

possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados 

na exordial. Da necessidade de designação de audiência de conciliação e 

mediação. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo 

em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC. Cadastre a prioridade na tramitação processual no sistema Pje – art. 

1.048, I, CPC. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001051-78.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DE LIMA (EXECUTADO)

IVONIR R. DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001051-78.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: SIRLENE MARTINS DOS SANTOS EXECUTADO: SILVANA DE 

LIMA, IVONIR R. DA SILVA VISTOS. SIRLENE MARTINS DOS SANTOS 

SILVA ajuíza Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de 

SILVANA DE LIMA todos devidamente qualificados. Sustentou em 

apertada síntese que as partes celebraram negócio jurídico entre si e que 

pelas operações financeiras efetivadas pelo demandado/executado faz 

jus o autor/exequente ao montante apresentado em cálculo acostado junto 

a exordial. Requereu deste modo a citação do executado para 

adimplemento da dívida em comento em 03 dias. Juntou documentos nos 

autos. Na data de 10 de outubro de 2018 a parte exequente requereu a 

extinção do presente feito em razão de estar desistindo da presente 

demanda. É o breve relato. Fundamento e decido. Sem mais delongas, 

passo a exarar sentença extintiva. O artigo 775 do Código de Processo 

Civil enuncia: "O credor tem a faculdade de desistir de toda a execução ou 

de apenas algumas medidas executivas” (destaquei). No caso em tela, 

conforme se verifica nos autos, a citação do executado sequer se 

efetivou. Ademais ainda que este tenha apresentado peça defensiva 

entendo que a parte exequente pode desistir da execução 

independentemente da anuência do devedor, mesmo porque a execução 

existe em proveito do credor, para a satisfação do seu crédito. Assim, por 

interpretação extensiva aos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Indefiro a 

assistência judiciária gratuita a (o) exequente por ausência de 

comprovação da hipossuficiência financeira, ocasião em que condeno o 

exequente ao pagamentos das custas processuais. Sem condenação em 

honorários de sucumbência. Em caso de nova distribuição de demanda 

idêntica, proceda com a vinculação para o fim de evitar que as partes 

utilizem de tal meio para escolha do juízo. Transitada em julgado e 

satisfeitas as custas processuais, arquivem-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. C. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001142-71.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001142-71.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ARIANE 

QUEIROZ DOS SANTOS Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em desfavor de ARIANE 

QUEIROZ DOS SANTOS todos devidamente qualificados. Juntou 

documentos. Liminar deferida nos autos de ID 16047971. Após cuida-se 

de requerimento de desistência da ação formulado pela parte autora em ID 

16311786. É o breve relato. Fundamento e decido. A desistência da ação 

é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, até a prolação da 

sentença. Tendo em vista que parte autora requer a desistência da ação 

antes da apresentação de contestação pela parte requerida, 

desnecessária a intimação do requerido conforme norma processual civil. 

No caso em tela, conforme se verifica nos autos, a citação do requerido 

nem chegou a se efetivar, e, portanto sequer foi oportunizado prazo para 

apresentação de contestação, não havendo, portanto, necessidade de 

intimação do requerido para que seja deferida a desistência da presente 

ação. Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Revogo a liminar 

proferida nos presentes autos. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais. Transitada em julgado, e satisfeitas as custas processuais, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. C. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000785-91.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROSANGELA QUEIROZ STABILE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI SILVA DIAS OAB - MT21981/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000785-91.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ROSANGELA QUEIROZ STABILE, CLAUDENIR MARTINS DE 

OLIVEIRA VISTOS. Trata-se de Ação de Família, interposta por 

ROSANGELA QUEIROZ STABILE e CLAUDENIR MARTINS DE OLIVEIRA 

ambos qualificados nos autos. Aduzem em apertada síntese que as partes 

se casaram em 19/04/2018 sendo que da relação não advieram filhos. 

Requereram que seja decretado o divórcio das partes, bem como o 

deferimento dos pedidos nos moldes elencados na exordial. Juntaram 

documentos nos autos. É o relatório. Fundamento e decido. Recebo a 

emenda da inicial. De proêmio, determino a tramitação do feito sob segredo 

de justiça, conforme preceitua o art. 189, II do CPC. Da assistência 

judiciária gratuita. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, 

considerando os documentos apresentados junto a exordial, fazendo 

deste modo presumir a hipossuficiência dos interessados. Mérito. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Do divórcio. Com o advento da 

Emenda Constitucional n. 66/2010 - que inovou o tratamento jurídico do 

divórcio, não mais exigindo a prévia separação judicial e o transcurso de 

01 (um) ano como conditio sine quo non para o decreto do divórcio, 

tampouco a separação de fato por 02 (dois) anos – verifica-se que as 

partes ainda encontram-se interligadas por um elo que não mais exige 

tanta burocracia e procrastinação. Vejamos o art. 226, § 6º, com a nova 

redação, in verbis: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 
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proteção do Estado. (...) § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010). 

Diante da expressa previsão legal, despiciendo se torna buscar a causa 

da separação do casal ou eventual culpa de algum dos cônjuges, 

bastando, para pôr termo ao casamento e aos efeitos civis do matrimônio, 

a manifestação de vontade livre de querer cessar a sociedade conjugal. O 

Estado passa a não insistir em relacionamentos fracassados, 

dispensando formalidades indesejáveis para uma vida autônoma e 

independente das pessoas. Conforme se infere, a Emenda Constitucional 

n. 66/2010 desburocratizou os procedimentos que retardavam o divórcio. 

Não mais é preciso comprovar a separação judicial de 01 (um) ano para 

possibilitar a sua conversão em divórcio, tampouco a separação de fato 

de 02 (dois) anos para o pleito do divórcio direto, mas tão somente a 

vontade das partes em querer cessar a sociedade conjugal, pleiteando 

assim o divórcio direto, o que permite novos casamentos para os 

recém-separados. Pelos documentos juntados aos autos, verifiquei que 

não há dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pela lei 

para a dissolução do vínculo matrimonial, que atualmente é a livre 

manifestação de vontade, mesmo porque é evidente a impossibilidade da 

reconciliação, motivo pelo qual, o acolhimento do pedido é medida que se 

impõe. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, JULGO PROCEDENTE nos termos 

do art. 487, I, CPC o pedido formulado pelos interessados, para o fim de: I - 

DECRETAR o divórcio do casal, com a consequente dissolução do vínculo 

matrimonial. II - Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

registro no cartório competente (art. 32, da Lei 6.515/77), no sentido de 

providenciar a necessária averbação na Certidão de Casamento. Sem 

condenação em custas e honorários advocatícios. Cumpridas as 

disposições acima, não havendo quaisquer pendências, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P.I. C. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000830-95.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIR HENRIQUE PALHARIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEUZA DE MESQUITA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000830-95.2018.8.11.0046 

Valor da causa: R$ 15.117,29 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ENEDIR 

HENRIQUE PALHARIM Endereço: Fazenda Águas Claras, Gleba Formiga, 

CAMPOS DE JÚLIO - MT - CEP: 78307-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA 

NEUZA DE MESQUITA Endereço: Lote 09, Quadra 06, Extensão da R. Rio 

Branco, Loteamento Agua Clara, CAMPOS DE JÚLIO - MT - CEP: 

78307-000 Senhor(a): ENEDIR HENRIQUE PALHARIM A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento.Ficam as partes intimadas na pessoa dos seus patronos 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 18:10 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

COMODORO, 28 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000830-95.2018.8.11.0046
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ENEDIR HENRIQUE PALHARIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEUZA DE MESQUITA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000830-95.2018.8.11.0046 

Valor da causa: R$ 15.117,29 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ENEDIR 

HENRIQUE PALHARIM Endereço: Fazenda Águas Claras, Gleba Formiga, 

CAMPOS DE JÚLIO - MT - CEP: 78307-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA 

NEUZA DE MESQUITA Endereço: Lote 09, Quadra 06, Extensão da R. Rio 

Branco, Loteamento Agua Clara, CAMPOS DE JÚLIO - MT - CEP: 

78307-000 Senhor(a): ENEDIR HENRIQUE PALHARIM A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento.Ficam as partes intimadas na pessoa dos seus patronos 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 18:10 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 
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partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

COMODORO, 28 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-42.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO APARECIDO MACIEL (REQUERIDO)

MARIZA IVONETE MACIEL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000840-42.2018.8.11.0046 

Valor da causa: R$ 609,39 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP Endereço: AVENIDA PARANA, 113-E, CENTRO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 POLO PASSIVO: Nome: FABIANO 

APARECIDO MACIEL Endereço: RUA GISELE SURRAZ, 329W, NOVA 

VACARIA, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 Nome: MARIZA IVONETE 

MACIEL Endereço: RUA GISELE SURRAZ, 329W, NOVA VACARIA, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 Senhor(a): M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. “Tendo em vista as regras relativas 

ao acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato 

Grosso regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica 

redesignada para o dia ................ às ................ a audiência, anteriormente, 

agendada neste feito. Ficam as partes intimadas na pessoa dos seus 

patronos. COMODORO, 07 de novembro de 2018., Lucieni Rezende Garcia 

Borges, Gestor(a) de Secretaria.” DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

11/02/2019 Hora: 15:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. NÃO 

COMPARECENDO NA AUDIÊNCIA DESIGNADA O PROCESSO SERÁ 

EXTINTO NOS TERMOS DO INCISO I DO ARTIGO 51 DA LEI 9099/95. 

COMODORO, 28 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-27.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERONIMA CASSUPA CHUBE (REQUERIDO)

JAIRO GOMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000841-27.2018.8.11.0046 

Valor da causa: R$ 918,93 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP Endereço: AVENIDA PARANA, 113-E, CENTRO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 POLO PASSIVO: Nome: JAIRO GOMES 

Endereço: SITIO NOVA VIDA, S/N, ANTES E NOVA LACERDA, GLEBA 

SÃO JOSÉ, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 Nome: GERONIMA 

CASSUPA CHUBE Endereço: SITIO NOVA VIDA, S/N, ANTES DE NOVA 

LACERDA, GLEBA SÃO JOSE, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

Senhor(a): M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. “Tendo em vista as regras relativas ao acesso nos prédios 

dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela 

Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia ................ às 

................ a audiência, anteriormente, agendada neste feito. Ficam as 

partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 07 de 

novembro de 2018., Lucieni Rezende Garcia Borges, Gestor(a) de 

Secretaria.” DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/02/2019 Hora: 15:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1.NÃO COMPARECENDO NA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA O PROCESSO SERÁ EXTINTO NOS TERMOS DO INCISO I DO 

ARTIGO 51 DA LEI 9099/95. COMODORO, 28 de novembro de 2018. 

Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-94.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA ALVES MORALES (REQUERIDO)

CREMILDA ALVES VICENTE (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000843-94.2018.8.11.0046 

Valor da causa: R$ 2.725,66 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP Endereço: AVENIDA PARANA, 113-E, CENTRO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ALESSANDRA ALVES MORALES Endereço: RUA BAHIA, 208 E, JARDIM 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 Nome: CREMILDA 

ALVES VICENTE Endereço: RUA BAHIA, 208 E, JARDIM MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 Senhor(a): M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. “Tendo em vista as regras relativas 

ao acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato 

Grosso regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica 

redesignada para o dia ................ às ................ a audiência, anteriormente, 

agendada neste feito. Ficam as partes intimadas na pessoa dos seus 

patronos. COMODORO, 07 de novembro de 2018., Lucieni Rezende Garcia 

Borges, Gestor(a) de Secretaria.” DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

18/02/2019 Hora: 15:50 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. NÃO 

COMPARECENDO NA AUDIÊNCIA DESIGNADA O PROCESSO SERÁ 

EXTINTO NOS TERMOS DO INCISO I DO ARTIGO 51 DA LEI 9099/95. 

COMODORO, 28 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-83.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEMERSON LUIZ MARTINS OAB - MT11223/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010077-83.2015.8.11.0046. REQUERENTE: ANTONIO AUGUSTO DE 

SOUZA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Houve o depósito 

voluntário do valor remanescente, desta feita, intime-se o exequente para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Após, conclusos. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010017-76.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA LEDA CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010017-76.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: ELZIRA PEREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: LAURA LEDA CORREA Vistos, etc. Trata-se de Embargos à 

execução apresentados por LAURA LEDA CORREA em sede de 

cumprimento de sentença, argumentando pela impenhorabilidade do bem 

imóvel apresentado pelo exequente para fins de penhora. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Quanto à matéria alegada pelo 

embargante acerca de tratar-se de bem de família, ressalto que a Lei 

Federal n.º 8.009/1990 dispõe sobre a modalidade bem de família legal, 

considerando que, nos termos do seu art. 1º, “o imóvel residencial próprio 

do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por 

qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra 

natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus 

proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. No 

caso concreto, o embargante demonstrou por meio de fotografias a 

utilização de tal imóvel como a moradia da família, elementos de prova que 

evidenciam tratar-se, portanto, do único imóvel de sua propriedade e que o 

mesmo é utilizado para a sua moradia permanente, situação que afasta a 

constrição por incidência da norma protetiva (impenhorabilidade) prevista 

no artigo 1º da Lei nº 8.009/90 (dispõe sobre a impenhorabilidade do bem 

de família), in verbis: Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da 

entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de 

dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, 

contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus 

proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. 

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual 

se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer 

natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou 

móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (grifamos) Ocorre 

que a própria legislação acima citada traz exceções quanto à 

impenhorabilidade, sendo deste modo excepcionalmente possível a sua 

penhorabilidade. No caso dos autos, vislumbro que se trata de um único 

imóvel, cujo tamanho e a disposição de suas edificações permite 

desmembramento, vez que consoante verificado pelo laudo apresentado 

pelo próprio embargante cerca de 1.100 m² da área total é utilizada para 

garagem e jardinagem. Todavia, o feito em questão possui peculiaridades, 

considerando que a área total do imóvel está hipotecada por força de 

contrato de financiamento junto ao Banco Bradesco S/A. Para tanto, 

transcrevo na oportunidade o que dispõe o art. 7ºA do Decreto-Lei nº 

911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/214, que assim determina: 

Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por 

alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer 

discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo 

valor da venda do bem, nos termos do art. 2o. (Incluído pela Lei nº 13.043, 

de 2014) [grifei] Do que se verifica pelo dispositivo legal acima transcrito, o 

que é proibido é a penhora do bem constituído por alienação fiduciária, não 

havendo óbice a penhora de direitos. Importante dizer que o fato de o 

imóvel de matrícula nº 2.770 e 2.771 ter sido adquirido através de 

alienação fiduciária, sendo proprietária e credora o Banco Bradesco S/A, 

tal fato não impede a penhora sobre direitos e ações atinentes ao 

contrato. Precedentes da Corte da Cidadania: [...] 1. Incidem os 

enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos 

textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado 

recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não 

estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a 

propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a 

penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas 

podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação 

fiduciária.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 

644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016). Ante o exposto, LEVANTO a 

penhora que recaiu no bem imóvel de matrícula 2.770 e 2.771 desta 

comarca. DETERMINO a penhora dos direitos e ações que o executado 

LAURA LEDA CORREA possui sobre o bem imóvel de matrícula n. 2.770 e 

2.771 do Registro de Imóveis desta comarca, desde que ressalvados os 

direitos do credor fiduciário. Uma vez paga a integralidade da dívida ao 

credor fiduciário, SUBSTITUO a penhora dos referidos direitos pela 

penhora, sob a área de 1.100 m² da área total utilizada para garagem e 

jardinagem. Intime-se o credor fiduciário para que tome ciência desta 

decisão. Notifique o Registro de imóveis desta urbe para o fim de que 

conste anotação de que havendo comunicação do credor fiduciário para 

que seja procedida a transferência de propriedade do bem em favor do 

devedor LAURA LEDA CORREA, fica desde já autorizada a penhora sobre 

a área de 1.100 m² da área total utilizada para garagem e jardinagem. 

Intimem-se a parte exequente para apresentar outros bens passíveis de 

penhora em 05 (cinco) dias. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010017-76.2016.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA LEDA CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010017-76.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: ELZIRA PEREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: LAURA LEDA CORREA Vistos, etc. Trata-se de Embargos à 

execução apresentados por LAURA LEDA CORREA em sede de 

cumprimento de sentença, argumentando pela impenhorabilidade do bem 

imóvel apresentado pelo exequente para fins de penhora. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Quanto à matéria alegada pelo 

embargante acerca de tratar-se de bem de família, ressalto que a Lei 

Federal n.º 8.009/1990 dispõe sobre a modalidade bem de família legal, 

considerando que, nos termos do seu art. 1º, “o imóvel residencial próprio 

do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por 

qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra 

natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus 

proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. No 

caso concreto, o embargante demonstrou por meio de fotografias a 

utilização de tal imóvel como a moradia da família, elementos de prova que 

evidenciam tratar-se, portanto, do único imóvel de sua propriedade e que o 

mesmo é utilizado para a sua moradia permanente, situação que afasta a 

constrição por incidência da norma protetiva (impenhorabilidade) prevista 

no artigo 1º da Lei nº 8.009/90 (dispõe sobre a impenhorabilidade do bem 

de família), in verbis: Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da 

entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de 

dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, 

contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus 

proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. 

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual 

se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer 

natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou 

móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (grifamos) Ocorre 

que a própria legislação acima citada traz exceções quanto à 

impenhorabilidade, sendo deste modo excepcionalmente possível a sua 

penhorabilidade. No caso dos autos, vislumbro que se trata de um único 

imóvel, cujo tamanho e a disposição de suas edificações permite 

desmembramento, vez que consoante verificado pelo laudo apresentado 

pelo próprio embargante cerca de 1.100 m² da área total é utilizada para 

garagem e jardinagem. Todavia, o feito em questão possui peculiaridades, 

considerando que a área total do imóvel está hipotecada por força de 

contrato de financiamento junto ao Banco Bradesco S/A. Para tanto, 

transcrevo na oportunidade o que dispõe o art. 7ºA do Decreto-Lei nº 

911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/214, que assim determina: 

Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por 

alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer 

discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo 

valor da venda do bem, nos termos do art. 2o. (Incluído pela Lei nº 13.043, 

de 2014) [grifei] Do que se verifica pelo dispositivo legal acima transcrito, o 

que é proibido é a penhora do bem constituído por alienação fiduciária, não 

havendo óbice a penhora de direitos. Importante dizer que o fato de o 

imóvel de matrícula nº 2.770 e 2.771 ter sido adquirido através de 

alienação fiduciária, sendo proprietária e credora o Banco Bradesco S/A, 

tal fato não impede a penhora sobre direitos e ações atinentes ao 

contrato. Precedentes da Corte da Cidadania: [...] 1. Incidem os 

enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos 

textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado 

recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não 

estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a 

propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a 

penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas 

podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação 

fiduciária.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 

644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016). Ante o exposto, LEVANTO a 

penhora que recaiu no bem imóvel de matrícula 2.770 e 2.771 desta 

comarca. DETERMINO a penhora dos direitos e ações que o executado 

LAURA LEDA CORREA possui sobre o bem imóvel de matrícula n. 2.770 e 

2.771 do Registro de Imóveis desta comarca, desde que ressalvados os 

direitos do credor fiduciário. Uma vez paga a integralidade da dívida ao 

credor fiduciário, SUBSTITUO a penhora dos referidos direitos pela 

penhora, sob a área de 1.100 m² da área total utilizada para garagem e 

jardinagem. Intime-se o credor fiduciário para que tome ciência desta 

decisão. Notifique o Registro de imóveis desta urbe para o fim de que 

conste anotação de que havendo comunicação do credor fiduciário para 

que seja procedida a transferência de propriedade do bem em favor do 

devedor LAURA LEDA CORREA, fica desde já autorizada a penhora sobre 

a área de 1.100 m² da área total utilizada para garagem e jardinagem. 

Intimem-se a parte exequente para apresentar outros bens passíveis de 

penhora em 05 (cinco) dias. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-26.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI VITORIA SPOLTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010247-26.2013.8.11.0046; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INTERPRETAÇÃO / 

REVISÃO DE CONTRATO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, nos autos 

do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, da decisão 

abaixo transcrita; "‘Vistos.Considerando a manifestação retro, intime-se o 

corréu BANCO BMG, para manifestação no prazo assinalado no ID n.º 

15593393. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior,Juiz de Direito’ *" 15593393 Vistos. Considerando o noticiado em 

petição de ID6031619, intime-se o executado, para o fim de que manifeste 

nos autos se a dívida que deu ensejo a inscrição no Spc/Serasa diz 

respeito ao contrato de n. 227244317, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos." COMODORO, 28 de novembro de 2018 LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-97.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLENILDA TOMICHA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA VERDE-MÓVEIS E INTERIORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010132-97.2016.8.11.0046. REQUERENTE: CLENILDA TOMICHA DE 

MENDONCA REQUERIDO: CASA VERDE-MÓVEIS E INTERIORES LTDA 

Vistos. Cientifique as partes acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior. Não havendo pedido de cumprimento de sentença em 05 (cinco) 

dias, arquivem os autos. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010132-97.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLENILDA TOMICHA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA VERDE-MÓVEIS E INTERIORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010132-97.2016.8.11.0046. REQUERENTE: CLENILDA TOMICHA DE 

MENDONCA REQUERIDO: CASA VERDE-MÓVEIS E INTERIORES LTDA 

Vistos. Cientifique as partes acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior. Não havendo pedido de cumprimento de sentença em 05 (cinco) 

dias, arquivem os autos. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-45.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IMAR PERSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010075-45.2017.8.11.0046. REQUERENTE: IMAR PERSON REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. I – 

Cientifique as partes acerca do retorno dos autos da Instância Superior. II 

– Não havendo pedidos em 05 (cinco) dias e tampouco custas a serem 

recolhidas, arquivem os autos. III - Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-45.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IMAR PERSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010075-45.2017.8.11.0046. REQUERENTE: IMAR PERSON REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. I – 

Cientifique as partes acerca do retorno dos autos da Instância Superior. II 

– Não havendo pedidos em 05 (cinco) dias e tampouco custas a serem 

recolhidas, arquivem os autos. III - Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-46.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR HENRIQUE CASSINI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILIANE LIMA CAVALCANTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA OAB - MT23736/B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010213-46.2016.8.11.0046. REQUERENTE: ANTENOR HENRIQUE CASSINI 

- ME REQUERIDO: LEILIANE LIMA CAVALCANTE Vistos. Ciência as partes 

do retorno dos autos da Instância Superior. Após, cumpra-se na íntegra o 

acórdão prolatado. Havendo custas a serem recolhidas pelo vencido, 

intime-o. Não havendo pedido de cumprimento de sentença em 05 (cinco) 

dias, arquivem os autos. Cumpra-se. (assinado por certificação digital) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-46.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR HENRIQUE CASSINI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILIANE LIMA CAVALCANTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA OAB - MT23736/B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010213-46.2016.8.11.0046. REQUERENTE: ANTENOR HENRIQUE CASSINI 

- ME REQUERIDO: LEILIANE LIMA CAVALCANTE Vistos. Ciência as partes 

do retorno dos autos da Instância Superior. Após, cumpra-se na íntegra o 

acórdão prolatado. Havendo custas a serem recolhidas pelo vencido, 

intime-o. Não havendo pedido de cumprimento de sentença em 05 (cinco) 

dias, arquivem os autos. Cumpra-se. (assinado por certificação digital) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-21.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ PATRICIO FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES OAB - SP0208972A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010215-21.2013.8.11.0046. REQUERENTE: JORGE LUIZ PATRICIO 

FERRAZ REQUERIDO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

NACIONAL LTDA. Vistos. Ciência as partes do retorno dos autos da 

Instância Superior. Após, cumpra-se na íntegra o acórdão prolatado. 

Havendo custas a serem recolhidas pelo vencido, intime-o. Não havendo 

pedido de cumprimento de sentença em 05 (cinco) dias, arquivem os 

autos. Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-21.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ PATRICIO FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES OAB - SP0208972A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 
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8010215-21.2013.8.11.0046. REQUERENTE: JORGE LUIZ PATRICIO 

FERRAZ REQUERIDO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

NACIONAL LTDA. Vistos. Ciência as partes do retorno dos autos da 

Instância Superior. Após, cumpra-se na íntegra o acórdão prolatado. 

Havendo custas a serem recolhidas pelo vencido, intime-o. Não havendo 

pedido de cumprimento de sentença em 05 (cinco) dias, arquivem os 

autos. Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-21.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ PATRICIO FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES OAB - SP0208972A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010215-21.2013.8.11.0046. REQUERENTE: JORGE LUIZ PATRICIO 

FERRAZ REQUERIDO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

NACIONAL LTDA. Vistos. Ciência as partes do retorno dos autos da 

Instância Superior. Após, cumpra-se na íntegra o acórdão prolatado. 

Havendo custas a serem recolhidas pelo vencido, intime-o. Não havendo 

pedido de cumprimento de sentença em 05 (cinco) dias, arquivem os 

autos. Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-82.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIPA DOS REIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000083-82.2017.8.11.0046. REQUERENTE: FLORIPA DOS REIS PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ressai dos autos que a empresa 

requerida cumpriu com sua obrigação efetuando o pagamento da dívida 

conforme documento de ID nº14479423. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Logo, 

o pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a extinção do 

processo. Deixo de analisar os embargos juntados no documento de ID n.º 

12708468, diante do requerimento da parte autora. Ante o exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se a Sra. Gestora 

Judiciária transferência do valor depositado em juízo em favor da parte 

requerente conforme petição de ID nº 14561315. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz 

Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020003-88.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CAMILLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI SILVA DIAS OAB - MT21981/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSVALDO ELIAS BICALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8020003-88.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: ANA PAULA CAMILLO 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Ressai dos autos que o 

executado cumpriu voluntariamente o pagamento do valor referente a 

condenação imposta conforme documento de ID nº 10007519. Intimada a 

se manifestar a parte autora requereu a expedição do competente alvará 

judicial para levantamento do valor. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. O 

pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a extinção do 

processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se a Sra. Gestora Judiciária a transferência do 

valor depositado em juízo, conforme requerido na petição de nº 14231133. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). 

Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza 

Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 21 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-24.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CACANDRE FAJOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIDE RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010111-24.2016.8.11.0046. REQUERENTE: TATIANA CACANDRE FAJOLI 

REQUERIDO: NAIDE RODRIGUES VISTOS. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os 

elementos probatórios constantes nos autos, são suficientes para a 
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formação de juízo seguro, sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de 

Indenização por danos morais com pedido de liminar, pela Promovente em 

face do Promovido, todos devidamente qualificados nos autos, requerendo 

a tutela jurisdicional para condenação da Ré em indenização por danos 

morais em 40 (quarenta) salários mínimos. Aduziu a parte Promovente que 

na data de 01/04/2016 se dirigiu a um comércio local para realizar 

compras, e seu crédito foi negado em razão de restrição de seu nome 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito por uma dívida adquirida junto a 

Promovida vencida em 25/12/2015 e paga na data de 30/01/2016 e mesmo 

sendo paga a Ré lançou seu nome no SERASA em 16/02/2016. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação, esta restou inexitosa em razão de 

ausência de acordo entre as partes. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Encontra-se a presente lide sob a esfera dos direitos tutelados 

pelo Código de Defesa do Consumidor, e em relação à inversão do ônus 

da prova, considerando a inexistência do mínimo de verossimilhança nos 

documentos carreados aos autos, em relação às alegações da exordial, 

vislumbro que não estão presentes os requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, logo, indefiro o requerimento de 

inversão do ônus da prova. Rejeito a preliminar argüida em contestação, 

tendo em vista que a Promovente trouxe aos autos extrato do SERASA, 

comprovando a negativação e seu interesse de agir e legitimidade. No 

mérito verifico que a pretensão da Promovente é Improcedente. Analisado 

o processo e os documentos que o instruem, concluo que a Promovente 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, descumprindo 

com o disposto no artigo 373, I do CPC. Alega a Promovente que estava 

sendo cobrada de dívida devidamente paga, porém, deveria trazer aos 

autos provas do fato alegado, o que não fez. Nesse contexto, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que a inscrição do nome da Promovente se deu em 

razão de efetiva inadimplência. Desta feita, vale referir que, apenas a 

parte demandada deu cumprimento à regra contida no artigo 373, II do 

CPC, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial, trouxe 

aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência dos pedidos em seu desfavor. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do Promovido. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. NÃO 

DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. - 

Prova acostada que não se mostra capaz de modificar a situação dos 

autos, pois não se desincumbiu a parte autora de colacionar prova mínima 

do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, isto é, o 

adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a parte ré fez prova 

de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos termos de sua 

obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos autos 

comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. 

Não merece acolhimento, portanto, o pleito de indenização por danos 

morais, eis que não houve abalo, uma vez que, foi entabulado um contrato 

entre as partes com débito pendente de quitação, sendo legítima a 

inscrição do nome da Promovente no Cadastro de Inadimplentes. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

proposta pela Promovente, o que faço com resolução do mérito. Havendo 

liminar deferida, REVOGO – A. EXPEÇA ofício competente. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado 

em julgado, ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 22 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-52.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PLACIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000128-52.2018.8.11.0046. REQUERENTE: MARIA APARECIDA PLACIDO 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no documento ID. 14545541. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-88.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EUDRE FILOMENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000145-88.2018.8.11.0046. REQUERENTE: EUDRE FILOMENA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado no documento ID. 14589699. Ante o exposto, com fundamento 

no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, considerando-se que a parte autora 

desistiu da presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA ROSA SILVA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000146-73.2018.8.11.0046. REQUERENTE: NEUSA ROSA SILVA DE 

AGUIAR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no documento ID. 14589148. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-65.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000153-65.2018.8.11.0046. REQUERENTE: LEIDIANE NEVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos A 

sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no documento ID. 14547757. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-43.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NISLEI APARECIDA SCHMITZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000051-43.2018.8.11.0046. REQUERENTE: NISLEI APARECIDA SCHMITZ 

DE PAULA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos A sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. 

É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de 

requerimento de desistência da ação formulado no documento ID. 

14546713. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. REVOGO 

a antecipação de tutela concedida na DECISÃO de ID n.º 12548716. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-58.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NISLEI APARECIDA SCHMITZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000050-58.2018.8.11.0046. REQUERENTE: NISLEI APARECIDA SCHMITZ 

DE PAULA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no documento ID. 14547312. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. REVOGO 

a antecipação de tutela concedida na DECISÃO de ID n.º 12548715. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-46.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BARBOSA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000594-46.2018.8.11.0046. REQUERENTE: GILMAR BARBOSA DE SA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos A sentença dispensa relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado no 

documento ID. 14432142. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, considerando-se que a parte autora desistiu da 

presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010020-31.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA VALERIA DA SILVA BERNARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO(A))

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010020-31.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: LUCIA VALERIA DA SILVA 

BERNARDO EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Ressai dos autos 

que o exequente se manteve inerte quanto ao alvará expedido no evento 

ID nº 14505697. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Em decorrência do silêncio do 

Exequente (ID n.º 14704702), declaro a obrigação satisfeita com fulcro no 

artigo 526 §3º. Logo, o pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo 

a extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-22.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESNILDO CHOMA ALGARANHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000130-22.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: ESNILDO CHOMA ALGARANHA VISTOS. M. A. DA 

SILVA MOVEIS EIRELI EPP ingressou com ação de cobrança em face de 

ESNILDO CHOMA ALGARANHA argumentando que é credora do requerido 

da quantia inicial de R$ 5.200.00 (cinco mil e duzentos reais), 

representada pelo documento juntado no ID nº 12825940. Devidamente 

citado/intimado (ID nº 13748911), a conciliação restou frustrada em razão 

do não comparecimento injustificado do requerido (ID nº 14617555), razão 

pela qual a parte autora pleiteou a decretação de revelia. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de ação de cobrança em que a requerente 

afirma ser credora da quantia inicial de R$ 5.200.00 (cinco mil e duzentos 

reais), representada pelos documentos juntados nos autos. Devidamente 

citado/intimado, o requerido deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, bem como deixou de se manifestar nos autos. Sendo assim, 

com base no art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, devem ser 

reputados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Anoto que 

competia ao requerido apresentar o recibo de pagamento referente à 

dívida mencionada pela demandante, ou qualquer outro fato 

modificativo/extintivo para afastar a dívida, o que não o fez. E que ao 

deixar de pagar pelo pactuado, o demandado não cumpriu com o que 

deveria, e por esse fato deve responder. Com isso, restando 

incontroversos os fatos narrados na inicial, considerando que o requerido 

não pagou o valor previamente estipulado, e não trouxe aos autos 

elementos que refutassem tais alegações, razão assiste à autora no que 

tange a cobrança dos valores. Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, condenando o requerido ESNILDO CHOMA ALGARANHA ao 

pagamento da quantia de R$ 5.200.00 (cinco mil e duzentos reais) à 

requerente M.A. DA SILVA MOVEIS EIRELI EPP, todos já qualificados nos 

autos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. O valor deverá ser atualizado com base no INPC, a partir do 

vencimento da dívida, com incidência de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de relação contratual. 

Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a 

apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. . Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 21 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-07.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER MARTINS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000131-07.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: WAGNER MARTINS DE SOUZA VISTOS. M. A. DA 

SILVA MOVEIS EIRELI EPP ingressou com ação de cobrança em face de 

WAGNER MARTINS DE SOUZA, argumentando que é credora do requerido 

da quantia inicial de R$ 1.614,00 (hum mil seiscentos e quatorze reais), 

representada pelo documento juntado no ID nº 12826346. Devidamente 

citado/intimado (ID nº 13323382), a conciliação restou frustrada em razão 

do não comparecimento injustificado do requerido (ID nº 14749235), razão 

pela qual a parte autora pleiteou a decretação de revelia. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de ação de cobrança em que a requerente 

afirma ser credora da quantia inicial de R$ 1.614,00 (hum mil seiscentos e 

quatorze reais), representada pelos documentos juntados nos autos. 

Devidamente citado/intimado, o requerido deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, bem como deixou de se manifestar nos autos. 

Sendo assim, com base no art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, 

devem ser reputados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. 

Anoto que competia ao requerido apresentar o recibo de pagamento 

referente à dívida mencionada pela demandante, ou qualquer outro fato 

modificativo/extintivo para afastar a dívida, o que não o fez. E que ao 

deixar de pagar pelo pactuado, o demandado não cumpriu com o que 

deveria, e por esse fato deve responder. Com isso, restando 

incontroversos os fatos narrados na inicial, considerando que o requerido 

não pagou o valor previamente estipulado, e não trouxe aos autos 

elementos que refutassem tais alegações, razão assiste à autora no que 

tange a cobrança dos valores. Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, condenando o requerido WAGNER MARTINS DE SOUZA ao 

pagamento da quantia de R$ 1.614,00 (hum mil seiscentos e quatorze 

reais) à requerente M.A. DA SILVA MOVEIS EIRELI EPP, todos já 

qualificados nos autos, extinguindo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. O valor deverá ser atualizado com base 

no INPC, a partir do vencimento da dívida, com incidência de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de 

relação contratual. Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco 

dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Transitada em julgado, 
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remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. . Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 21 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000179-97.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WISLEI BENICIO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ALESSI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000179-97.2017.8.11.0046. REQUERENTE: WISLEI BENICIO MACEDO 

REQUERIDO: TRANSPORTADORA ALESSI LTDA - ME Vistos. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo a análise de MÉRITO. O pedido do autor procede. 

Trata-se de ação proposta por WISLEI BENICIO MACEDO em face de 

TRANSPORTADORA ALESSI LTDA - ME objetivando a quitação do débito 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) instrumentalizado por cheque que 

acompanha a exordial (doc ID nº 9756266). Pois bem. No caso em 

comento, alega o Reclamante que possui crédito com a ré 

instrumentalizado através de cheque, se tornando credor do referido título. 

Ademais, verifico que o documento carreado aos autos é suficiente para 

um decreto condenatório favorável à parte autora. Incumbe ao requerente 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito no âmago da petição 

inicial, para tanto o reclamante acosta um cheque. Compulsando os autos 

verifico que conforme termo de audiência de conciliação a reclamada 

compareceu ao ato, todavia não apresentou contestação, seguindo a 

inteligência da sumula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, à revelia se 

impõe: SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim sendo resta incontroverso o fato em razão do documento juntado 

na exordial, confessando, portanto, salvo se o contrário resultar da 

convicção do Juiz. A contestação é a peça de defesa onde o réu deve 

concentrar todos os seus argumentos e alegações, respondendo a todas 

as questões colocadas pelo autor na petição inicial. A revelia ocorre 

quando o réu não responde ao chamamento judicial, deixando de 

apresentar sua defesa no processo ou apresentando de forma 

intempestiva. A ré compareceu em audiência na data de 30/01/2018 (doc 

Id. nº 11557644), desse modo, ficou intimada a apresentar a contestação 

no prazo de 05 dias. O fato de a ré ficar inativa no processo acarretará 

sua revelia, que se constitui, precisamente, na ausência de participação 

da requerida no processo, o que acarretará a esse sujeito severas 

consequências quanto a seus direitos processuais. Pois bem, a cártula foi 

emitida para desconto no prazo de 30 dias. Isto pois, continha a mesma 

praça de pagamento, portanto com prazo de apresentação de 30 (trinta) 

dias. A proposição da ação se deu no prazo estabelecido em lei. 

Conforme jurisprudência atual: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE PRESCRITO. 

DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI. TÍTULO 

DE CRÉDITO DE LIVRE CIRCULAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. Nos termos 

do artigo 61 da Lei nº 7357/85, a ação de enriquecimento ilícito possui 

natureza cambial e dispensa, para sua propositura, a discussão acerca 

da causa debendi, fazendo-se necessário a simples exibição do cheque 

prescrito. (TJMG; APCV 1.0701.13.031398-7/001; Rel. Des. Márcio Idalmo 

Santos Miranda; Julg. 02/06/2016; DJEMG 22/06/2016) Sem maiores 

delongas, como exposto acima, o título goza de autonomia e 

independência em relação ao negócio que originou sua emissão. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

opino por CONDENAR à parte Reclamada a pagar o valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), referente ao título discutido em juízo, corrigido pelo índice 

oficial INPC/IBGE, juros simples de 1% ao mês, calculados da data do 

vencimento do mesmo. Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do 

valor devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10%, não incluindo honorários advocatícios constante na 

segunda parte do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do 

Fonaje. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 12 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-28.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREONE DE SOUZA ELOY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000149-28.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: CREONE DE SOUZA ELOY VISTOS. M. A. DA 

SILVA MOVEIS EIRELI EPP ingressou com ação de cobrança em face de 

CREONE DE SOUZA ELOY, argumentando que é credora do requerido da 

quantia inicial de R$ 1.875,00 (hum mil oitocentos e setenta e cinco reais), 

representada pelo documento juntado no ID nº 12928578. Devidamente 

citado/intimado (ID nº 13525491), a conciliação restou frustrada em razão 

do não comparecimento injustificado do requerido (ID nº 14892727), razão 

pela qual a parte autora pleiteou a decretação de revelia. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de ação de cobrança em que a requerente 

afirma ser credora da quantia inicial de R$ 1.875,00 (hum mil oitocentos e 

setenta e cinco reais), representada pelos documentos juntados nos 

autos. Devidamente citado/intimado, o requerido deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, bem como deixou de se manifestar nos autos. 

Sendo assim, com base no art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, 

devem ser reputados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. 

Anoto que competia ao requerido apresentar o recibo de pagamento 

referente à dívida mencionada pela demandante, ou qualquer outro fato 

modificativo/extintivo para afastar a dívida, o que não o fez. E que ao 

deixar de pagar pelo pactuado, o demandado não cumpriu com o que 

deveria, e por esse fato deve responder. Com isso, restando 

incontroversos os fatos narrados na inicial, considerando que o requerido 

não pagou o valor previamente estipulado, e não trouxe aos autos 

elementos que refutassem tais alegações, razão assiste à autora no que 

tange a cobrança dos valores. Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, condenando o requerido CREONE DE SOUZA ELOY ao pagamento 

da quantia de R$ 1.875,00 (hum mil oitocentos e setenta e cinco reais) à 

requerente M.A. DA SILVA MOVEIS EIRELI EPP, todos já qualificados nos 

autos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. O valor deverá ser atualizado com base no INPC, a partir do 

vencimento da dívida, com incidência de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de relação contratual. 

Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a 

apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 
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necessárias. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza 

Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010502-86.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIRA NASCIMENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010502-86.2010.8.11.0046. EXEQUENTE: DALZIRA NASCIMENTO DA 

SILVA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Ressai dos autos que 

o Executado se manteve inerte quanto a decisão de ID nº 12176276, não 

fornecendo os dados bancários necessários a devolução dos valores 

depositados em duplicidade, pelo que restou prejudicada a referida 

devolução. O Exequente não se opôs ao cumprimento da obrigação. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

Lei 9.099/95. Decido. Em decorrência do expedição do competente alvará 

de liberação para levantamento dos valores depositados, declaro a 

obrigação satisfeita com fulcro no artigo 526 §3º. Logo, o pagamento da 

dívida satisfaz a obrigação, impondo a extinção do processo. Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). 

Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza 

Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-62.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SWA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L G DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010113-62.2014.8.11.0046. REQUERENTE: SWA COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: L G DE 

OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME Vistos. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. É 

sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico. Atento aos autos verifico que o 

reclamante deixou de comparecer à audiência realizada em 06/06/2018 (ID 

n.º 13519857), mesmo estando ciente do ato. Outrossim, intimado por 

duas vezes a se manifestar nos autos (doc ID n.º 7364176 e n.º 

10187602), o mesmo quedou-se inerte. Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 e artigo 485, inciso III do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem custas ou 

honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-14.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000040-14.2018.8.11.0046. REQUERENTE: ADRIANA CRISTINA BISPO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. É sabido que este Juízo não poderá ficar à 

mercê da vontade das partes, vez que, se isto ocorresse, não haveria 

atenção aos princípios do devido processo legal e da celeridade 

processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu fim específico. 

Realizada audiência de tentativa de conciliação, a mesma restou 

prejudicada em razão da ausência da reclamante (Doc ID n.º13003504), 

mesmo intimidada para comparecimento ao ato, pugnando o reclamado 

pela aplicação dos efeitos da contumácia. Pois bem, como preconiza o 

artigo 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o (a) demandante deixa de comparecer a 

qualquer das audiências nele designadas. Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; No caso vertente, 

observa-se que a Reclamante foi regularmente intimada da realização da 

audiência, não justificando sua ausência, bem como não comunicou 

qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do 

artigo 362, § 1°do CPC. Em entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO –RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS –INSCRIÇÃO EM 

SERASA –AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO E CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

–ATESTADO MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA 

MANTIDA. Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não 

se fez presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua 

ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da 

cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem emitido em 

15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve ausente no dia 

da audiência por motivo de saúde, justificando a impossibilidade de 

comparecimento, requereu a anulação da sentença e redesignação de 

nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal não merece 

provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de data 

divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante foi 

devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 no 

Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 

para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 
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parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Posto isto, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, EXTINGO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO a Reclamante ao pagamento das 

custas processuais, o que o faço nos termos do artigo 51, § 2°, da Lei n.° 

9.099/95 e Enunciado nº. 28 do FONAJE. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-40.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR AGOSTINHO SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000047-40.2017.8.11.0046. REQUERENTE: AMIR AGOSTINHO SIGNOR 

REQUERIDO: JOSE LUIZ PINHEIRO Vistos. A sentença dispensa relatório 

nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. É sabido que 

este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se 

isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido processo 

legal e da celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja 

o seu fim específico. Atento aos autos verifico que o reclamante deixou de 

comparecer à audiência realizada em 02/05/2018, mesmo estando ciente 

do ato. Ante o exposto, com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas ou honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl 

Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-50.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DA CONCEICAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000057-50.2018.8.11.0046. REQUERENTE: REGIANE DA CONCEICAO 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A sentença dispensa relatório 

nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. É sabido que 

este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se 

isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido processo 

legal e da celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja 

o seu fim específico. Atento aos autos verifico que o reclamante deixou de 

comparecer à audiência realizada em 13/06/2018, mesmo estando ciente 

do ato, conforme certidão de ID nº 13633102. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas ou honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-27.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR REY (REQUERENTE)

RENATA DANELUZ BONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE IZABEL VIAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010223-27.2015.8.11.0046. REQUERENTE: RENATA DANELUZ BONATO, 

VALDECIR REY REQUERIDO: IRENE IZABEL VIAN Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. É sabido que 

este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se 

isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido processo 

legal e da celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja 

o seu fim específico. Realizada audiência de tentativa de conciliação, a 

mesma restou prejudicada em razão da ausência dos reclamantes (Doc ID 

n.º 13521267), mesmo estando cientes do ato. Pois bem, como preconiza 

o artigo 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o (a) demandante deixa de comparecer a 

qualquer das audiências nele designadas. Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; No caso vertente, 

observa-se que os Reclamantes foram regularmente intimados da 

realização da audiência, não justificando sua ausência, bem como não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do artigo 362, § 1°do CPC. Em entendimento da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO –RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS –INSCRIÇÃO 

EM SERASA –AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO E CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

–ATESTADO MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA 

MANTIDA. Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não 

se fez presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua 

ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da 

cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem emitido em 

15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve ausente no dia 

da audiência por motivo de saúde, justificando a impossibilidade de 

comparecimento, requereu a anulação da sentença e redesignação de 

nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal não merece 

provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de data 

divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante foi 

devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 no 

Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 

para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 
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ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Posto isto, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, EXTINGO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO os Reclamantes ao pagamento das 

custas processuais, o que o faço nos termos do artigo 51, § 2°, da Lei n.° 

9.099/95 e Enunciado nº. 28 do FONAJE. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-95.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DA CONCEICAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000054-95.2018.8.11.0046. REQUERENTE: REGIANE DA CONCEICAO 

RIBEIRO REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. É 

sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico. Realizada audiência de tentativa de 

conciliação, a mesma restou prejudicada em razão da ausência da parte 

autora (doc ID n.º 13632650). A Reclamante foi devidamente intimada para 

comparecimento no ato, conforme certidão de ID n.º 13633525. Pois bem, 

como preconiza o artigo 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve 

ser extinto sem resolução do mérito quando o (a) demandante deixa de 

comparecer a qualquer das audiências nele designadas. Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; No 

caso vertente, observa-se que a Reclamante foi regularmente intimada da 

realização da audiência, não justificando sua ausência, bem como não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do artigo 362, § 1°do CPC. Em entendimento da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO –RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS –INSCRIÇÃO 

EM SERASA –AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO E CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

–ATESTADO MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA 

MANTIDA. Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não 

se fez presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua 

ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da 

cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem emitido em 

15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve ausente no dia 

da audiência por motivo de saúde, justificando a impossibilidade de 

comparecimento, requereu a anulação da sentença e redesignação de 

nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal não merece 

provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de data 

divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante foi 

devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 no 

Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 

para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Posto isto, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, EXTINGO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO a Reclamante ao pagamento das 

custas processuais, o que o faço nos termos do artigo 51, § 2°, da Lei n.° 

9.099/95 e Enunciado nº. 28 do FONAJE. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-74.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ALVES NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000230-74.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: ANDRESSA ALVES NUNES VISTOS. M. A. DA 

SILVA MOVEIS EIRELI EPP ingressou com ação de cobrança em face de 

ANDRESSA ALVES NUNES, argumentando que é credora da requerida da 

quantia inicial de R$ 964,86 (Novecentos e sessenta e quatro reais e 

oitenta e seis centavos), representada pelo documento juntado no ID nº 

13386017. Devidamente citada/intimada (ID nº 15018660), a conciliação 

restou frustrada em razão do não comparecimento injustificado da 

requerida (ID nº 15856417), razão pela qual a parte autora pleiteou a 

decretação de revelia. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança em que a requerente afirma ser credora da quantia 

inicial de R$ 964,86 (Novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis 

centavos), representada pelos documentos juntados nos autos. 

Devidamente citada/intimada, a requerida deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, bem como deixou de se manifestar nos autos. 

Sendo assim, com base no art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, 

devem ser reputados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. 

Anoto que competia à requerida apresentar o recibo de pagamento 

referente à dívida mencionada pela demandante, ou qualquer outro fato 

modificativo/extintivo para afastar a dívida, o que não o fez. E que ao 

deixar de pagar pelo pactuado, a demandada não cumpriu com o que 

deveria, e por esse fato deve responder. Com isso, restando 

incontroversos os fatos narrados na inicial, considerando que a requerida 

não pagou o valor previamente estipulado, e não trouxe aos autos 

elementos que refutassem tais alegações, razão assiste à autora no que 

tange a cobrança dos valores. Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, condenando à requerida ANDRESSA ALVES NUNES ao 

pagamento da quantia de R$ 964,86 (Novecentos e sessenta e quatro 

reais e oitenta e seis centavos) à requerente M.A. DA SILVA MOVEIS 

EIRELI EPP, todos já qualificados nos autos, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O valor deverá ser 

atualizado com base no INPC, a partir do vencimento da dívida, com 

incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

citação, por se tratar de relação contratual. Preclusa a via recursal, 
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aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, 

da Lei 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010180-90.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON DE SOUZA GREGORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010180-90.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: CORDEIROS ADVOGADOS 

EXECUTADO: WEMERSON DE SOUZA GREGORIO Vistos. A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das 

partes, vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do 

devido processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico. Atento aos autos verifico que o 

reclamante quedou-se inerte quando chamado a se manifestar, conforme 

certidão exarada pela Senhora Gestora de ID nº. 15149894. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora não promoveu os atos e diligências 

necessárias, conforme certidão de fl, abandonando, portanto, a presente 

causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sem custas ou honorários. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz 

Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-17.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINDY IULLY GONCALVES ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000680-17.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: CINDY IULLY GONCALVES ALBUQUERQUE 

Vistos Ressai dos autos que as partes transigiram, conforme petição de ID 

nº. 16061375. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo enunciado nos 

autos, não há razão para prosseguimento da demanda, posto que 

evidenciada a vontade das partes pelo término da lide. Ante o exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos autos, para que surta 

seus efeitos legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do mesmo 

“Codex”. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL 

CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-68.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ONIRIO GARCIA MIRANDA (REQUERIDO)

MARIA EUNICE GARCIA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000211-68.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: PEDRO ONIRIO GARCIA MIRANDA, MARIA EUNICE 

GARCIA DE MIRANDA Vistos Ressai dos autos que as partes transigiram, 

conforme Termo de Audiência datado de 10/09/2018 (doc ID n.º 

15851601). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo enunciado nos 

autos, não há razão para prosseguimento da demanda, posto que 

evidenciada a vontade das partes pelo término da lide. Ante o exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos autos, para que surta 

seus efeitos legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do mesmo 

“Codex”. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL 

CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-33.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERREIRA SILVERIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000278-33.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: RODRIGO FERREIRA SILVERIO Vistos Ressai dos 

autos que as partes transigiram, conforme documento juntado (ID n.º 

16088728). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo enunciado nos 

autos, não há razão para prosseguimento da demanda, posto que 

evidenciada a vontade das partes pelo término da lide. Ante o exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos autos, para que surta 

seus efeitos legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do mesmo 

“Codex”. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL 
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CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO FERRARI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000315-60.2018.8.11.0046. REQUERENTE: OLIVIO FERRARI NETO 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA Vistos Ressai dos autos que as partes transigiram, 

conforme Termo de Audiência datado de 24/08/2018 (doc ID n.º 

16114525). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo enunciado nos 

autos, não há razão para prosseguimento da demanda, posto que 

evidenciada a vontade das partes pelo término da lide. Ante o exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos autos, para que surta 

seus efeitos legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do mesmo 

“Codex”. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL 

CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-70.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000282-70.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS Vistos Ressai 

dos autos que as partes transigiram, conforme Termo de Audiência datado 

de 24/10/2018 (doc ID n.º 16117463). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o 

acordo enunciado nos autos, não há razão para prosseguimento da 

demanda, posto que evidenciada a vontade das partes pelo término da 

lide. Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos 

autos, para que surta seus efeitos legais. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, “b”, do mesmo “Codex”. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo 

juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010204-89.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRITO DE SOUZA AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR OAB - MT0006757A 

(ADVOGADO(A))

CLEMERSON LUIZ MARTINS OAB - MT11223/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010204-89.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: PEDRITO DE SOUZA AVILA 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos Ressai dos autos que as partes 

transigiram, conforme petição de ID n.º 16360386. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Face o acordo enunciado nos autos, não há razão para prosseguimento 

da demanda, posto que evidenciada a vontade das partes pelo término da 

lide. Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos 

autos, para que surta seus efeitos legais. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, “b”, do mesmo “Codex”. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo 

juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-44.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGICLEIA SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000232-44.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: REGICLEIA SOUZA DA SILVA Vistos Ressai dos 

autos que as partes transigiram, conforme documento juntado pela parte 

autora (ID n.º 16088144). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo 

enunciado nos autos, não há razão para prosseguimento da demanda, 

posto que evidenciada a vontade das partes pelo término da lide. Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos autos, 

para que surta seus efeitos legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b”, do mesmo “Codex”. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da 

Lei 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL 

CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 
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determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-64.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA NUNES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000845-64.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: ROBERTA NUNES RODRIGUES Vistos Ressai dos 

autos que as partes transigiram, conforme documento juntado pela parte 

autora (ID n.º 16061359). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo 

enunciado nos autos, não há razão para prosseguimento da demanda, 

posto que evidenciada a vontade das partes pelo término da lide. Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos autos, 

para que surta seus efeitos legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b”, do mesmo “Codex”. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da 

Lei 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL 

CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-16.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SARAIVA SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000014-16.2018.8.11.0046. REQUERENTE: ALEXANDRE SARAIVA 

SANTOS VIANA REQUERIDO: NOVA CASA BAHIA S/A Vistos Ressai dos 

autos que as partes transigiram, conforme petição juntada (ID nº. 

14605275), tendo sido o mesmo cumprido conforme documento de ID n.º 

14873027. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo enunciado nos 

autos e o cumprimento do mesmo, não há razão para prosseguimento da 

demanda, posto que evidenciada a vontade das partes pelo término da 

lide. Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos 

autos, para que surta seus efeitos legais. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, “b”, e artigo 924, inciso II, do mesmo “Codex”. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-14.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE CRISTINA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000331-14.2018.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

ELIZABETE CRISTINA PEREIRA DA SILVA Vistos Ressai dos autos que as 

partes transigiram, conforme documento juntado pela parte autora ID n.º 

16338395. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo enunciado nos 

autos, não há razão para prosseguimento da demanda, posto que 

evidenciada a vontade das partes pelo término da lide. Ante o exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos autos, para que surta 

seus efeitos legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do mesmo 

“Codex”. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL 

CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-47.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FERREIRA PARABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000387-47.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: ADRIANA FERREIRA PARABA Vistos Ressai dos 

autos que as partes transigiram, conforme documento juntado pela parte 

autora (ID n.º 15884330). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo 

enunciado nos autos, não há razão para prosseguimento da demanda, 

posto que evidenciada a vontade das partes pelo término da lide. Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos autos, 

para que surta seus efeitos legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b”, do mesmo “Codex”. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da 

Lei 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL 

CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-25.2018.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUNICE GARCIA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000188-25.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: MARIA EUNICE GARCIA DE MIRANDA Vistos 

Ressai dos autos que as partes transigiram, conforme documento juntado 

pela parte autora ID n.º 15916427. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo 

enunciado nos autos, não há razão para prosseguimento da demanda, 

posto que evidenciada a vontade das partes pelo término da lide. Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos autos, 

para que surta seus efeitos legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b”, do mesmo “Codex”. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da 

Lei 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL 

CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-32.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000151-32.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos Ressai dos autos que as partes transigiram, conforme acordo 

juntado (ID n.º 16347590), tendo sido o mesmo cumprido pela empresa 

requerida (ID n.º 16505103). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo 

enunciado nos autos, não há razão para prosseguimento da demanda, 

posto que evidenciada a vontade das partes pelo término da lide. Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos autos, 

para que surta seus efeitos legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b”, e art. 924, inciso II, do mesmo “Codex”. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo 

juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010323-79.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FOX MOTOS COMODORO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DE ARAUJO TOLEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010323-79.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: FOX MOTOS COMODORO 

LTDA - ME EXECUTADO: TIAGO DE ARAUJO TOLEDO Vistos. A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das 

partes, vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do 

devido processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico. Atento aos autos verifico que o 

reclamante deixou de fornecer o endereço atualizado da parte executada 

(ID n.º 15150225), culminando na frustração do procedimento. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora não promoveu os atos e diligências 

necessárias, conforme certidão de fl, abandonando, portanto, a presente 

causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sem custas ou honorários. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz 

Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001774-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOALCEY FIDELIS NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109235 Nr: 812-05.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Guarda c/c Regulamentação de Visitas, proposta por 

MICHELE FELIX RODRIGUES, visando à guarda do menor ARTHUR FELIX 

DE OLIVEIRA em face de RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Anexo a Inicial, vieram documentos.

Recebida à inicial à ref. 10, foi concedida à guarda provisória do menor a 

sua genitora, bem como deferido o pedido de justiça gratuita.

À ref. 63 o requerido compareceu espontaneamente em cartório se 
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declarando citado dos termos da presente demanda e intimado para 

audiência conciliatória.

Realizada audiência de conciliação, as partes entabularam acordo atinente 

à guarda e direito de visitas, conforme termo acostado à ref. 75.

Instado a manifestar-se, o membro do Ministério Público pugnou pela 

homologação do acordo, conforme ref. 79.

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Pois bem.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste em audiência de 

conciliação.

Desta feita, a homologação do acordo inerente à guarda e direito de visitas 

é medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, homologo por 

sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Isentos de custas processuais por serem pobres na forma da Lei 1.060/50 

e do art. 98, do NCPC.

Expeça-se o termo de guarda da criança em favor de sua genitora.

 Após, arquivem-se os autos, com baixa nos registros.

Ainda, dispensada a intimação das partes e de seus patronos, conforme 

disposto no Provimento 41/2016, em seu artigo 914, verbis: “Art. 914. A 

sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos”.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ciência ao MPE.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65402 Nr: 1264-20.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APM, ABPK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLDSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de execução de alimentos proposta por ANNA BEATRIZ PIRES 

KRUSQUEVIS, menor impúbere, representada neste ato por sua genitora, 

a Sr.ª ALANA PIRES MIRANDA, em face de THIAGO LINCOLN DOS 

SANTOS KRUSQUEVIS, devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos.

Entre um ato e outro, adveio minuta de acordo com assinatura conjunta de 

todos os envolvidos, os quais requereram a homologação da transação, 

bem como a extinção da presente execução (ref. 161).

Instado a se manifestar, o parquet pugna pela extinção da execução (ref. 

167).

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste extrajudicial, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais.

Ante o exposto, Homologo por sentença, para que surta seus efeitos 

legais e jurídicos, o acordo de ref. 161, e diante da quitação do débito 

exequendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino o recolhimento do mandado de prisão expedido nos 

autos, oficiando ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

 Sem custas e honorários.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com 

baixa nos registros.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Ciência à DPE e ao MPE.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73660 Nr: 53-12.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSSI & RUSSI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, JULIO TARDIN - OAB:4479, Sebastião Monteiro 

da Costa Junior - OAB:7187 OAB/MT

 Vistos etc.

Atenta ao “Aviso de Recebimento” de Ref. 67, verifico que a 

correspondência foi encaminhada ao Sr. Julio Tardin, que desde o ano de 

2016 não é mais o Administrador Judicial da empresa requerida, tendo sido 

substituído pelo Dr. Naor de Melo Franco, OAB/MT 19.243, com endereço 

na Rua Desembargador José de Mesquita, 255/901, Araés, CEP 

78.005-560, Cuiabá, tel: (65) 9982 3950, (65) 3023 0787.

Assim, cumpra-se o despacho de Ref. 59, devendo ser intimado o atual 

Administrador Judicial para que se manifeste nos autos, no prazo de 10 

dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 23 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55840 Nr: 330-96.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA MARIA PAVEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVERALDO NEVES - OAB:53697, 

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:18874/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Embora as guias juntadas às fls. 105/114 refiram-se à débitos vencidos 

nos anos de 2015 a 2018, em consulta ao sítio eletrônico do Detran/PR, 

pode-se ver que é possível alterar a data limite para pagamento dos 

boletos.

Assim, indefiro o pedido de fls. 103/104, cabendo ao requerido 

providenciar a extração das guias para pagamento no site do Detran/PR, 

visando o cumprimento da decisão de fl. 32.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que, caso queira, impugne a 

contestação apresentada, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 118236 Nr: 4902-56.2018.811.0010

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES 

RABELLO E AZEVEDO LTDA ME, AGENOR NUNES DE AZEVEDO NETO, 

JOSÉ ADILSON RABELO, CARLOS JOAQUIM DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 
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OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, devendo a parte autora 

diligenciar no intuito de localizar endereço válido dos executados, ou 

comprovar todas as diligências empreendidas sem logração de êxito, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 27 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62795 Nr: 425-92.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA VIEIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62792 Nr: 424-10.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM DE FÁTIMA FACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52982 Nr: 1544-59.2013.811.0010

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATC - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJUNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:6356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10.458/MT, MICHEL 

KAPPES - OAB:14185/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida para que efetue, no prazo de 5(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 553,62. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento da 

guia de custas e R$ 140,22 referente a taxa judiciária, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 20 . Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67038 Nr: 1852-27.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCP DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E 

PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25003 Nr: 1348-65.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24475 Nr: 707-77.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BURTET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO FONTANA, ROSENIL BIRTCHE 

FONTANA, ARMANDO FONTANA, INES DO AMARAL FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT, PATRÍCIA OLIVESKI BURTET - OAB:40.051/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:1792-A/MT, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22263 Nr: 1080-45.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANDRÉ CESNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21406 Nr: 196-16.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A -BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANDRÉ CESNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46818 Nr: 1884-71.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU JOSÉ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, retirar a Certidão de Dívida expedida nos 

autos, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito, nos 

termos do Despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53345 Nr: 1896-17.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO MAGALHÃES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21321 Nr: 93-09.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANY EDUARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885/MT, TAÍSA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - 

OAB:11360/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9208 Nr: 1368-03.2001.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL MORAES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:11.291/MT, RUI CASTRO DE FARIA - OAB:6142, TATYANE 

CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51824 Nr: 383-14.2013.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34549 Nr: 2105-88.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDO DUARTE FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS AGUIAR MONTEIRO, Vineci de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53004 Nr: 1562-80.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO FORTUNATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. SONSIN - ME, JOSÉ MÁRIO SONSIN, 

BANCO ITAUCARD S/A, BFB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, FERNANDO DALL AGNOL FINATO - OAB:10084/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

atualizando o débito e eventuais multas, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51441 Nr: 3356-73.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CORREA DOS ANJOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre os documentos 

retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92367 Nr: 2546-25.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente.

Sendo assim, ante a concordância entre as partes, homologo os cálculos 

apresentados.

Proceda-se o cumprimento da RPV/Precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o RPV/Precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 28 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65401 Nr: 1263-35.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, certifique-se o decurso de prazo de suspensão do feito, 

conforme determinado à Ref. 91.

De outra banda, trata-se de pedido de penhora requerido pela parte 

exequente, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online nas contas da parte executada.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91288 Nr: 2011-96.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Relojoaria Seiko Ltda, ROGÉRIO BORGES 

TOMÉ, VEREDHIANY KRAUS BORGES TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5234

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online nas contas da parte executada.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002855-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GARRA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO AYRES MASSA JUNIOR OAB - GO45120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002855-92.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

GARRA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP RÉU: ESTADO DO 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

SOBRESTAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 5222907/2013 

proposta por GARRA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, partes devidamente qualificadas nos autos. 

Alega a parte autora que realizara transferência de maquinários para 

prestação de serviço, cujo ato a autoridade fiscal lançou o ICMS devido à 

inobservância da disposição do Art. 4º, inciso XI, alínea “a” do RICMS 

(Decreto nº 1.944/1989), porém, primeiramente afirma não haver fato 

gerador na operação, já que não houve transferência de titularidade, e 

sim, apenas locação do maquinário. Ainda, aduz que não há se falar em 

ausência de documentação fiscal que comprove o retorno dos produtos, 

juntando as Notas Fiscais de devolução de todas as máquinas locadas. 

Diante disso, requer a concessão de liminar para que seja suspenso o 

Processo Administrativo (Ação Fiscal) nº 5222907/2013 para evitar 

possível ajuizamento de Execução Fiscal decorrente da Certidão de Dívida 

Ativa (CDA) nº 2017471475. No mérito, pugnou pela procedência do pleito 

com a condenação da fazenda nas verbas de sucumbência. Juntou 

documentos à inicial. Em despacho de ID 16391045 foi determinada à parte 

autora a emenda da inicial com o comprovante de recolhimento de custas, 

advindo a documentação à ID 16550160. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório do necessário. Decido. I – Do pedido de concessão de tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada. Sobre a concessão da 

tutela de urgência de natureza antecipada (Art. 300, “caput” e §3º do 

CPC), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria 

da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela 

Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de 

Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

verbis: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Os documentos acostados aos autos deixam de 

indicar a probabilidade do direito invocado. Explico. Verificam-se dos 

documentos atrelados à exordial o contrato de prestação de serviços de 

empreitada anexado à ID 16359810, bem como, o lançamento das Notas 

Fiscais de saída (nº 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) e devolução de 

maquinários (nº 000.000.003 a 000.000.008). Ainda, consigna-se que o 

Art. 5º, inciso XV, alínea “a” do Decreto nº 2.212/2014 (RICMS/MT), prevê 

a não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços 

(ICMS) nos casos de locação, como é o presente caso, desde que 

respeitado os prazos previstos no dispositivo, in verbis: “Art. 5º O imposto 

não incide sobre: [...] XV - as saídas de máquinas, equipamentos, 

ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e 

peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, 

limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em 

razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem 

ao estabelecimento de origem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 

contados da data de remessa: a) nos casos de locação ou de empréstimo, 

desde que realizados mediante contrato entre as partes, prévia e 

devidamente registrado em cartório, podendo o prazo de retorno ser 

superior ao estabelecido neste inciso, desde que previsto em cláusula 

contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto;” Ocorre que, 

conforme se observa do feito, não há comprovação do registro em 

cartório do instrumento particular firmado pela parte autora (ID 16359810) 

e, apesar de se permitir que o retorno dos bens à contribuinte seja maior 

que 120 (cento e vinte) dias (neste caso 240 dias), os maquinários 

deveriam retornar à requerente até o mês de março/2014, o que foi feito 

apenas a partir de maio/2014, conforme as próprias Notas Fiscais 

colacionadas. Portanto, não foi cumprido o procedimento determinado pela 

legislação pertinente. Ainda, poder-se-ia prorrogar a devolução dos 

maquinários desde que a demandante requeresse ao órgão fiscalizador, 

bem como justificasse o atraso no procedimento, comprovando-se 

documentalmente e indicando a localização dos bens, conforme dispõe a 

alínea “b”, inciso XV, do artigo 5º do RICMS/MT. Outrossim, a decisão da 

Ação Fiscal nº 5222907/2013 colacionada à ID 16360271 foi clara em 

fundamentar os motivos da incidência do Imposto sobre a operação 
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realizada pela parte autora. Por outro lado, alega a requerente a 

inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio para admissibilidade 

da presente demanda, conforme Súmula Vinculante nº 28 do STF, 

contudo, tal disposição se refere apenas ao recebimento da demanda e 

não ao deferimento da suspensão da exigibilidade do tributo, este que 

exige o depósito integral e em dinheiro como requisito essencial ao pleito, 

conforme próprio entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com base na Súmula nº 112 do STJ e Art. 151 do CTN, in verbis: 

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/C ANULATÓRIA 

DE DÉBITO FISCAL – ICMS – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA 

DE GARANTIA DO DÉBITO EXEQUENDO – RECURSO DESPROVIDO. A 

suspensão do crédito tributário deve ocorrer, primordialmente, mediante o 

depósito do valor integral do débito, garantia essa que deverá ser 

prestada em dinheiro, consoante a Súmula 112 do STJ: "o depósito 

somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em 

dinheiro.” (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 11/12/2017). “Art. 

151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: II - o depósito do seu 

montante integral;” De outra banda, verifica-se não haver perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a decisão de 

procedência da ação fiscal, proferida pela Gerência de Julgamento de 

Impugnação do Crédito Tributário, se deu em 06/10/2015 e, ainda que 

irresignada, o recurso da contribuinte não foi admitido por ser 

“extemporâneo”, em despacho proferido em 12/09/2017. Dessa forma, 

transcorrido mais de 03 (três) anos do julgamento da ação fiscal e mais de 

01 (um) ano da inadmissibilidade do recurso interposto, resta ausente o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sendo assim, 

indefiro, neste momento, o pedido de concessão de tutela de urgência 

antecipada. II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial e sua emenda. Ante a regra geral 

inserta no Código de Processo Civil, em todas as causas há de haver 

audiência de conciliação, somente não ocorrendo a solenidade quando a 

parte ré expressamente não desejar. Contudo, considerando o Ofício 

Circular da PGE/196/GPG/2016, em que consta orientação dos 

Procuradores Estaduais pela não realização de acordos em audiência de 

conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos 

para as audiências de conciliação devido ao grande número de demandas 

em várias Cidades do Estado, deixo de remeter os autos ao CEJUSC. 

Assim, cite-se o Estado de Mato Grosso por remessa postal, via 

procurador, com a faculdade do Art. 212, § 2º, do CPC, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a autora para 

impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 28 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001638-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001638-14.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS REQUERIDO: HDI SEGUROS S.A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

ajuizada por JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS em desfavor de HDI 

SEGUROS S/A, ambos qualificados nos autos. Com a exordial vieram 

documentos. Recebida a inicial, deferiu-se a justiça gratuita, bem como, 

determinou-se a remessa dos autos ao CEJUSC e a citação da parte ré (ID 

14248381). Designada audiência de tentativa de conciliação (Ref. 09), 

esta restou infrutífera (ID 15465527). A requerida apresenta Contestação 

sem arguir preliminares, requerendo a improcedência dos pedidos do 

requerente, com a condenação nas verbas de sucumbência (ID 

15852249). Impulsionado o feito à parte requerente (ID 15856544) esta 

apresentou réplica, ratificando os termos iniciais (ID 16129031). Vieram os 

autos conclusos. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 

357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito. 

O requerido apresentou contestação, não sendo arguidas preliminares. 

Pois bem. Verifico, nada obstante, que as partes são legítimas, capazes e 

estão bem representadas. Ainda, presentes os pressupostos processuais 

de validade e existência da relação processual. Com efeito, DECLARO O 

FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a ser elucidado: a) ato 

ilícito praticado; b) a ocorrência do dano; c) nexo de causalidade; d) culpa 

do agente. Sendo assim, intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem se ratificam as provas já produzidas nos 

autos ou se desejam produzir outras, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), bem como, 

sugerirem pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial 

(CPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212). Sendo requerida a produção de 

prova testemunhal, as partes devem, no mesmo prazo, apresentar rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão. Em caso de pedido, de todos os 

envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

Art. 355, I, CPC, retornem-me conclusos com anotações para sentença. 

Por fim, solicitem-se informações ao juízo deprecado acerca do 

cumprimento da Carta Precatória expedida à ID 14524890. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 28 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001317-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001317-76.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, ambos qualificados nos autos. Com a exordial vieram documentos. 

Recebida a inicial, determinou-se a remessa dos autos ao CEJUSC e a 

citação da parte ré (ID 13938445). Designada audiência de tentativa de 

conciliação, esta restou infrutífera (ID 15330168). Devidamente citada (ID 

14700541), a requerida apresenta Contestação à ID 15487301, arguindo, 

preliminarmente, a ausência de interesse de agir da requerente devido não 

haver requerimento administrativo do segurado. No mérito, requereu a 

improcedência dos pedidos do requerente com a condenação nas verbas 

de sucumbência. Impulsionado o feito à parte requerente (ID 15489072) 

esta apresentou réplica, ratificando os termos iniciais (ID 16570877). 

Vieram os autos conclusos. É o relatório do necessário. Decido. Nos 

termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, passo a 

sanear o feito. A requerida apresentou contestação, arguindo, 

preliminarmente, a ausência de interesse de agir, da qual passo à análise. 

Em sua arguição, afirma a demandada que o segurado da autora não 

apresentou requerimento administrativo de ressarcimento à 

concessionária de energia elétrica, restando ausente o interesse de agir 

da demandante. Ocorre que no caso como dos autos, não há se falar em 

necessidade de requerimento administrativo para que se justifique o 

ajuizamento da demanda, conforme já decidiu o E. TJMT, tendo em vista a 

garantia de acesso à Justiça, nos termos do que dispõe o Art. 5º, XXXV 

da Constituição: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA 

DE INDENIZAÇÃO – OSCILAÇÃO NO NÍVEL DE TENSÃO DE ENERGIA – 
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AVARIAS EM APARELHOS ELETRÔNICOS – ALEGAÇÃO DE 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – 

DANO MATERIAL COMPROVADO – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA 

NO DIREITO DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em necessidade de exaurimento 

da via administrativa para fins de propositura da ação regressiva por dano 

elétrico, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Inteligência 

do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado o nexo de 

causalidade entre a conduta da concessionaria, oscilação no nível de 

tensão, com o dano material experimentado pelo consumidor, com a avaria 

em equipamento eletroeletrônico, subsiste o dever de indenizar.” (Ap 

37630/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, 

Publicado no DJE 19/09/2018). Negritei. Dessa forma, rejeito a preliminar 

arguida. Pois bem. Verifico, nada obstante, que as partes são legítimas, 

capazes e estão bem representadas. Ainda, presentes os pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual. Com efeito, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a ser 

elucidado: a) ato ilícito praticado; b) a ocorrência do dano; c) nexo de 

causalidade; d) culpa do agente. Sendo assim, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem se ratificam as provas já 

produzidas nos autos ou se desejam produzir outras, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), 

bem como, sugerirem pontos controvertidos e requererem, se caso for, 

prova pericial (CPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212). Sendo requerida a 

produção de prova testemunhal, as partes devem, no mesmo prazo, 

apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão. Em caso de 

pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, retornem-me conclusos com 

anotações para sentença. Por fim, solicitem-se informações ao juízo 

deprecado acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida à ID 

14524890. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 28 de novembro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25893 Nr: 2404-36.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ABADIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, 

ESPOLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSVALDO DA 

COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO 

DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, ESPÓLIO DE ANTONIO FERREIRA 

SOBRINHO, NAVARRO DA COSTA FERREIRA, ELVIRA DE MORAES 

FERREIRA, SUCESSORES DA CIPA - COLONIZADORA INDUSTRIAL 

PASTORIL E AGRÍCOLA CIPA LTDA, VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, 

ESPÓLIO DE NAIR RUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida para que efetue, no prazo de 5(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 609,28. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 397,34, para recolhimento da 

guia de custas e R$ 211,94 referente a taxa judiciária, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 175/179 . Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73309 Nr: 12933-70.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Queiroz Borges 

Testa - OAB:83.492 - MG, Leandro Martins Pereira - OAB:86.037 - 

MG

 Processo nº. 12933-70.2015.811.0010

Código 73309

Exequente: Município de São Pedro da Cipa/MT

Executado (a): Consórcio Mendes Junior – ENPA - CONTECNICA

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de São 

Pedro da Cipa/MT em face da Consórcio Mendes Junior – ENPA - 

CONTECNICA, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte exequente informou à ref. 39 a quitação do débito tributário, 

postulando a extinção do feito.

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos observo que a exequente narrou a quitação do 

crédito exeqüendo, almejando, nesse sentido, a extinção do feito e 

desentranham-se os títulos que instruíram a inicial, entregando-os ao 

devedor como de direito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma do art. 

924, inciso II, e art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, deverão ser arcadas pelo executado.

Remetam-se os autos à CAA para as devidas providências e, após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 5 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000772-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora a fim de que no prazo de 05 dias junte procuração dando 

poderes ao patrono cuja conta fora informada para levantamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002835-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS COSMOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 09:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002836-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS COSMOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 09:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002837-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS COSMOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 09:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002261-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELYELL DANTAS FREIRE (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16726059 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000511-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELLA LINGERIE PRAIA E FITNESS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROSA BICALHO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 16318803 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010847-58.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA GOMES DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16731519, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGEANE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000902-93.2018.8.11.0010. REQUERENTE: REGEANE DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, proposta por REGEANE DA SILVA 

SANTOS em face de CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. 

Vislumbra-se, da análise dos autos, que o ponto primordial da presente 

contenda é verificar acerca da legitimidade da cobrança, e da relação 

contratual que gerou o débito oriundo da negativação. Apesar da Autora 

pleitear a declaração da inexistência do débito, fundada no assertiva de 

não contratação do serviço, a Ré, na oportunidade defensiva, junta um 

contrato, com assinatura que em tese seria do Autor. No entanto, a 

Autora, em sede impugnatória, desconhece que a assinatura ali 

apresentada seja de sua lavra, e solicita a produção de prova pericial, 

incompatível com o procedimento dos juizados especiais. De fato, 

diferentemente de muitos casos, na hipótese dos autos, a veracidade das 
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assinaturas constantes nos documentos apresentados pela parte 

reclamada não resta clara, pelo que inviável a averiguação a "olho nu". 

Nesse sentido, entendo que para a apuração adequada dessas 

peculiaridades, e preservação dos direitos de ambas as partes na busca 

pela verdade real, seria imprescindível a realização de uma perícia 

grafotécnica na assinatura aposta no contrato apresentado. Todavia, em 

conformidade com o artigo 2º da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais 

foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, em 

harmonia com o princípio da simplicidade. Corroborando com esse 

entendimento, a jurisprudência atual tem se manifestado pela 

incompetência dos juizados especiais para análise processo indenizatório 

aonde faz-se necessária a perícia grafotécnica. Senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA 

DECORRENTE DE CESSÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DO CONTRATO COM O 

DEVEDOR ORIGINÁRIO. RECORRENTE NÃO RECONHECE A ASSINATURA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFODOCUMENTOSCÓPICA OU 

GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (DREHER, Glaucia Dipp. Recurso 

Inominado n. 71006693014. J. em 05 Maio 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 15 Maio 2017.) Consequentemente, deixa clara a 

incompetência dos juizados especiais nas situações, como o caso em 

comento, em que se faz imprescindível a perícia grafotécnica na 

assinatura constante no contrato e demais documentos. De acordo com o 

inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, “quando inadmissível o procedimento instituído por 

esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação.” Assim, visando 

preservar o melhor direito das partes, diante das provas produzidas nos 

autos e o esclarecimento das divergências dos fatos alegados, tenho que 

para a solução da contenda, e para busca da verdade real, necessita 

essencialmente de perícia grafotécnica na assinatura constante no 

contrato trazido pela Ré, complexidade que afasta a competência dos 

juizados especiais, pois incompatível com o artigo 3º da lei 9.099/95. Ante 

o exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO por reconhecer a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, OPINO 

por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar 

a parte reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000903-78.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALEXANDRO CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, 

ressalta-se que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito 

ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. - Da 

Ausência de Juntada de comprovante de Residência da Parte Autora. No 

que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de 

documentos indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez 

que o comprovante de endereço não é documento indispensável ao 

julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo 

necessária apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua 

o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil, ressalvado caso de 

fundamentada dúvida e indícios de fraude. - Do Comprovante Original de 

Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré 

pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, proposta por 

ALEXANDRO CARDOSO DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Afirma a parte requerente que embora já possuiu telefone celular da 

empresa ré no plano pré-pago. Aduz que teve seu nome negativado 

indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito 

legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 166,34 (cento e 

sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), data da inclusão em 

12/09/2015, contrato n. 0233652323. Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, noticia que a relação entre as partes transcorreu normalmente, 

tendo a Parte Autora efetuado o pagamento das faturas no período de 

dezembro de 2014 a março de 2015. Contudo, sem qualquer justificativa, a 

parte Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas referente aos 

meses de abril, maio e junho de 2015, ocasionando a inscrição de seu 

nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por assim, 

afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para 

que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil que a exigibilidade da dívida, significando dizer 

que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que lhe 

incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, a Reclamante cumulativamente 

requer a condenação de indenização por danos morais, sob o fundamento 

de que seu nome foi indevidamente inserido no cadastro de proteção ao 

crédito. Neste caso o dano moral é presumido, in re ipsa, comprova-se 

pela força dos próprios fatos e independe de demonstração da extensão 

dos prejuízos para que surja a obrigação de indenizar. Assim, 

demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do agente e o 

dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum indenizatório. 

Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a dor da vítima, 

proporcionando-lhe satisfação, sem importar em enriquecimento indevido. 

De outro norte, a condenação retrata punição ao ofensor, objetivando 

dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de novos ilícitos. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Levando em 

conta esses parâmetros, e por tudo mais que se vê dos autos, a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz para compensar 

pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações pela parte 

reclamada, sempre levando em conta os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Com relação à litigância de má-fé, entendo que não 

deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do 
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direito constitucional de ação. Por conseguinte, quanto ao pedido 

contraposto, no valor do débito, objeto da presente demanda, este não 

deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da Requerente em 

favor da Requerida. Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexigibilidade do débito, ora discutido, 

no valor R$ 166,34 (cento e sessenta e seis reais e trinta e quatro 

centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome 

do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente 

feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem condenação em custas e honorários, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema 

PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

P A T R I C E  F R A N C H I  B A R R O S  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000417-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA FERREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme ID n. 16012649 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003230-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE SOUSA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 10:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010478-64.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE ANDREA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BERTONI DARI NITSCHE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 e conforme determinação retro, 

tendo em vista o cálculo retro impulsiono os autos para que as partes se 

manifestem no prazo de cinco dias .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEF UILIAN MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000818-92.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALEF UILIAN MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA ANÁLISE DAS 

PRELIMINARES DA PRELIMINAR DE JUNTADA DE COMPROVANTE 

ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Antes de adentrar ao mérito da contenda, 

importante consignar que a Ré pleiteou a intimação do Autor para a juntada 

de comprovante original de negativação. Nesses peculiares, entendo que 

o extrato do SPC, apresentado à inicial, é hábil à demonstrar a 

negativação, não sendo necessária juntada de documento complementar, 

razão pela qual OPINO por indeferir o pedido da Ré nesse sentido. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar, analisando o 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, uma vez que o ponto 

controvertido da presente seria facilmente esclarecido com a juntada do 

contrato e da fatura comprovante do débito. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega o Autor 

ter sido surpreendida com uma negativação em seu nome oriunda da 

empresa Ré, no valor de R$ 121,02 (cento e vinte e um reais e dois 

centavos), cuja origem aduz desconhecer. Consequentemente, requer a 

declaração de inexistência do débito, bem como indenização pelos danos 

morais. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, porém 

optaram por não conciliarem. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, 

faz-se necessária a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre eles. Inobstante a inversão do ônus 

probatório, o Autor traz como comprovante de negativação, um extrato no 

qual consta a negativação objeto deste processo. A Ré, por sua vez, 

alega inexistência dos danos morais, bem como pontua a legitimidade da 

cobrança e da negativação, trazendo aos autos o Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços – SMP e Contrato de Permanência por Benefício, 

devidamente assinado pelo Autor, com cópia de seus documentos 

pessoais, e a fatura que gerou negativação questionada. 

Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. 

Assim, tem-se que a negativação dos dados do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é fato incontroverso nos autos, mas representa um 

exercício regular de direito por parte da Ré, nos termos do artigo 188, I do 

C.C. Dessa forma, entendo que restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes e que de fato, a parte Autora contratou os 
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serviços da Ré, sendo a negativação devida, principalmente quando o 

Autor não demonstrou o pagamento do valor negativado. 

Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que a Ré apresentou 

argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado 

pelo Autor. E é nesse sentido que tem decidido a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA 

EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA 

DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Nesse 

peculiar, entendo que o negócio jurídico firmado envolve agentes capazes, 

objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo válido nos 

termos do artigo 104 do C.C. Dessa feita, não há subsídios para que haja o 

cancelamento do contrato, razão pela qual, OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos da parte reclamante quanto à declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta clara a alteração dos 

fatos, já que o Autor tenta indicar a inexistência da relação jurídica e 

débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DA ANÁLISE DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Em relação ao pedido contraposto formulado pela Ré, 

OPINO pelo seu acolhimento parcial, nos termos do artigo 31 da Lei nº 

9.099/95. No entanto, para fins de valor do pedido contraposto, deve-se 

levar em conta apenas o valor aqui discutido, o montante de R$ 121,02 

(cento e vinte e um reais e dois centavos). Isso posto, após a análise dos 

fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra: 

OPINO por indeferir a preliminar arguida. NO MÉRITO: OPINO pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à anulação de 

negócio jurídico e declaração de inexistência dos débitos ora discutidos, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da parte Autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. OPINO por julgar 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

a pagar à Ré o valor de R$ 121,02 (cento e vinte e um reais e dois 

centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação, e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento do 

débito, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. OPINO, ainda, por 

CONDENÁ-LO ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001566-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA MARIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001566-27.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: SILVANIA MARIA DA SILVA RODRIGUES Vistos, 

etc. Dispensado relatório. Decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da reclamação 

formulado pela reclamante em petição de movimentação Id nº. 14093728, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil de 

2015. Considerando que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a 

desistência da autora, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento”, OPINO pela EXTINÇÃO da 

presente reclamação SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, VIII do Código de Processo Civil de 2015, promovendo, desde 

já, o seu imediato arquivamento. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

J a q u e l i n e  S a n t o s  D a m a c e n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000069-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. CESCONETTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82874 Nr: 3633-50.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DIAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de designar Audiência 

Preliminar para o dia 12 de dezembro de 2018, às 07h:50 min, a ser 

realizado neste Juizado, devendo o Autor do fato, se possível, 

comparecer com seu Advogado constituído.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NELIANE DE ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001510-91.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NELIANE DE ASSUNCAO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Seja a reclamante intimada pessoalmente a 

cumprir a determinação anterior, emendando a inicial com a juntada de 

comprovante de endereço atualizado, no prazo impreterível de 05 (cinco) 
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dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000556-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANDUIL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000556-45.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VANDUIL PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move VANDUIL PEREIRA DE 

SOUZA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, 

não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE.  DANILO ALEXANDRE ALVES Ju iz  Le igo 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON GONCALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000685-50.2018.8.11.0010. REQUERENTE: HEMERSON GONCALVES 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Em exame a narrativa das partes, nota-se que para 

a solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais. Alega o Autor ter sido surpreendida com 

uma negativação em seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 

219,83 (duzentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), cuja origem 

aduz desconhecer. Consequentemente, requer a declaração de 

inexistência do débito, bem como indenização pelos danos morais. 

Oportunizada a conciliação (id 14179341), as partes compareceram, 

porém optaram por não conciliarem. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, 

faz-se necessária a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre eles. Inobstante a inversão do ônus 

probatório, o Autor traz como comprovante de negativação, um extrato no 

qual consta a negativação objeto deste processo. A Ré, por sua vez, 

alega inexistência dos danos morais, bem como pontua a legitimidade da 

cobrança e da negativação, trazendo aos autos o Instrumento particular 

de Confissão de Dívida e outras Avenças, Cartão de Liquidação com 

discriminação da dívida e Contra de Conta, devidamente assinados pelo 

Autor que gerou negativação questionada. Consequentemente, cumpriu o 

ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Assim, tem-se que a 

negativação dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, é 

fato incontroverso nos autos, mas representa um exercício regular de 

direito por parte da Ré, nos termos do artigo 188, I do C.C. Dessa forma, 

entendo que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, o Autor contratou os serviços da Ré, sendo a 

negativação devida, principalmente quando a parte promovente não 

demonstrou o pagamento do valor negativado. Consequentemente, pelo 

conjunto probatório, tem-se que a Ré apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pela parte 

Autora. E é nesse sentido que tem decidido a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 
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DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA 

EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA 

DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Nesse 

peculiar, entendo que o negócio jurídico firmado envolve agentes capazes, 

objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo válido nos 

termos do artigo 104 do C.C. Dessa feita, não há subsídios para que haja o 

cancelamento do contrato, razão pela qual, OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos da parte reclamante quanto à declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta clara a alteração dos 

fatos, já que a parte Autora tenta indicar a inexistência da relação jurídica 

e débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. Isso posto, após a análise dos fatos 

pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra: NO 

MÉRITO: OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova em 

favor do Autor, consoante preconizado no artigo 6º, VIII. OPINO pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à anulação de 

negócio jurídico e declaração de inexistência dos débitos ora discutidos, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da Autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, 

incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. OPINO, ainda, 

por CONDENÁ-LO ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEF UILIAN MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000817-10.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALEF UILIAN MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA ANÁLISE DA 

PRELIMINAR DA PRELIMINAR DE JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL 

DE NEGATIVAÇÃO Antes de adentrar ao mérito da contenda, importante 

consignar que a Ré pleiteou a intimação do Autor para a juntada de 

comprovante original de negativação. Nesses peculiares, entendo que o 

extrato do SPC, apresentado à inicial, é hábil à demonstrar a negativação, 

não sendo necessária juntada de documento complementar, razão pela 

qual OPINO por indeferir o pedido da Ré nesse sentido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar, analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, uma vez que o ponto controvertido da 

presente seria facilmente esclarecido com a juntada do contrato e da 

fatura comprovante do débito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega o Autor ter 

sido surpreendida com uma negativação em seu nome oriunda da empresa 

Ré, no valor de R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos), cuja origem aduz desconhecer. Consequentemente, requer a 

declaração de inexistência do débito, bem como indenização pelos danos 

morais. Oportunizada a conciliação (id 14200375), as partes 

compareceram, porém optaram por não conciliarem. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 

6º, VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessária a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. 

Inobstante a inversão do ônus probatório, o Autor traz como comprovante 

de negativação, um extrato no qual consta a negativação objeto deste 

processo. A Ré, por sua vez, alega inexistência dos danos morais, bem 

como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos 

autos o Termo de Adesão e Contratação de Serviços – SMP e Contrato de 

Permanência por Benefício, devidamente assinado pelo Autor, com cópia 

de seus documentos pessoais, e a fatura que gerou negativação 

questionada. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, 

II do CPC/15. Assim, tem-se que a negativação dos dados do Autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é fato incontroverso nos autos, mas 

representa um exercício regular de direito por parte da Ré, nos termos do 

artigo 188, I do C.C. Dessa forma, entendo que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, a parte Autora 

contratou os serviços da Ré, sendo a negativação devida, principalmente 

quando o Autor não demonstrou o pagamento do valor negativado. 

Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que a Ré apresentou 

argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado 

pelo Autor. E é nesse sentido que tem decidido a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA 

EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA 

DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Nesse 

peculiar, entendo que o negócio jurídico firmado envolve agentes capazes, 

objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo válido nos 

termos do artigo 104 do C.C. Dessa feita, não há subsídios para que haja o 

cancelamento do contrato, razão pela qual, OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos da parte reclamante quanto à declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta clara a alteração dos 

fatos, já que o Autor tenta indicar a inexistência da relação jurídica e 

débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DA ANÁLISE DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Em relação ao pedido contraposto formulado pela Ré, 

OPINO pelo seu acolhimento parcial, nos termos do artigo 31 da Lei nº 

9.099/95. No entanto, para fins de valor do pedido contraposto, deve-se 

levar em conta apenas o valor aqui discutido, o montante de R$ 149,12 

(cento e quarenta e nove reais e doze centavos). Isso posto, após a 

análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da 

fundamentação supra: OPINO por indeferir a preliminar arguida. NO 

MÉRITO: OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial 

quanto à anulação de negócio jurídico e declaração de inexistência dos 

débitos ora discutidos, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Em 

consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da parte Autora por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, 

caput do CPC. OPINO por julgar PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora a pagar à Ré o valor de R$ 149,12 (cento 

e quarenta e nove reais e doze centavos), acrescidos de juros moratórios 

de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir do vencimento do débito, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. 

OPINO, ainda, por CONDENÁ-LO ao pagamento das custas processuais, 

conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 900,00 (novecentos reais). 
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Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON GONCALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000684-65.2018.8.11.0010. REQUERENTE: HEMERSON GONCALVES 

GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. HEMERSON GONCALVES 

GOMES ajuizou ação indenizatória em desfavor da VIVO S.A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na id 14134896 e arguiu a preliminar de irregularidade no 

extrato de negativação. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e 

ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou 

pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada na id 

14195036 e impugnação à contestação na id 14327854. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). DA 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL De início, tem-se que o Réu suscitou 

eventual inépcia da inicial, por entender irregularidade quanto ao extrato 

de negativação apresentado pela Autora O artigo 330, I do CPC/15, 

estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao 

passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a 

petição inicial. Em análise do caso concreto, nota-se que o comprovante 

da existência de restritivo não é considerado documento imprescindível 

para o ajuizamento de ações judiciais, mas para comprovar a existência 

do direito material em favor da parte promovente. Portanto, a preliminar de 

inépcia deve ser rejeitada. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a existência do crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. COBRANÇA 

INDEVIDA. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. Nos termos do artigo 394 do Código 

Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de 

sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou 

omissão que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor 

(art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$ 116,14, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não foi juntado nos autos nenhum 

documento que comprovasse a constituição do débito. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, a Ré não demonstrou fato impeditivo, 

desconstitutivo ou modificativo aos argumentos do Autor, que lhe desse o 

direito de ensejar a cobrança ou seu apontamento em órgão de proteção 

ao crédito, restando configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 

927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, pois, 

não fosse a negativação, os danos não teriam se configurado. Portanto, 

não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança 

é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Assim, OPINO 

por DECLARAR a inexistência do débito no montante de R$ 116,14(cento e 

dezesseis reais e quatorze centavos), que subsidiou a negativação 

indevida, e, consequentemente, declarar nula qualquer cobrança relativa 

aos presentes fatos. Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). DA ANÁLISE 

DOS DANOS DE ORDEM MORAL O dano moral pode decorrer da ofensa à 

honra, nas modalidades objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, 

a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na 

esfera subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta 

premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, 

pode-se afirmar que embora a inclusão indevida de restritivo gere dano 

moral, a existência de outras restrições preexistentes (id 12778494) 

descaracteriza o dano, levando a presunção de que se trata de devedor 

contumaz, conforme no verbete sumular nº385 do STJ: Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Isto se justifica porque a imagem do consumidor perante a 

sociedade já esta denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos 

subjetiva, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS). O assunto 

inclusive, já possui entendimento firmado também na Sistemática de 

Precedentes (tema 922, REsp 1386424/MG): RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) Assim sendo, 

não obstante o restritivo anterior ter sido judicializado 

(1000685-50.2018.8.11.0010), este não tem o condão de afastar a 

presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz visto que a 

ação foi julgada improcedente. Por essas razões, incide no presente caso 

o teor da Súmula 385 do STJ, não havendo dano moral caracterizado. 

Assim, pelo exposto e fundamentado, após a análise dos argumentos e 

provas colacionados por ambas partes: PRELIMINAR: 1. OPINO pelo 

deferimento da preliminar arguida. NO MÉRITO: 2. OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, 

para DECLARAR a inexistência do débito no montante de R$ 116,14(cento 

e dezesseis reais e quatorze centavos), que subsidiou a negativação 

indevida lançada em 27/03/2017, e, consequentemente, declarar nula 

qualquer cobrança relativa aos presentes fatos. 3. OPINO por condenar a 

Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). 4. Por 

fim, OPINO por indeferir o pedido de danos morais. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

E l l e n  A d r i a n e  S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 
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da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010515-23.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS FERNANDES MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI - BRASIL TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010515-23.2015.8.11.0010. REQUERENTE: LAIS FERNANDES MENEZES 

REQUERIDO: OI - BRASIL TELECOM S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a realização de 

acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, do CPC, cumpre ao 

magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Tendo em 

vista que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, para que 

opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

GIRU S FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001397-40.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CLEONICE COSTA CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., GIRU S FOMENTO MERCANTIL 

LTDA Vistos, etc. Dispensado relatório. Decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de 

desistência da reclamação formulado pela reclamante em petição de 

movimentação Id nº. 14085947, para os fins do artigo 200, parágrafo único 

do Código de Processo Civil de 2015. Considerando que nos termos do 

enunciado 90 do FONAJE “a desistência da autora, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”, OPINO pela EXTINÇÃO da presente reclamação SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação 

do Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Jaqueline Santos Damaceno 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 79/2018-JUA

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara , Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Jefferson Lucas de Lima Evangelista , 

matrícula 32704, Analis ta Judiciário PTJ, designad o Gestor Judiciário da 

3ª Vara desta Comarca , estará afastado de suas funções por motivo de 

licença compensatória , nos período de 30/11 a 3/12/2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Rosemar Meloto Santos, matrícula n. 4198, Técnica 

Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciári a Substitut a da 

3ª Vara desta Comarca , no período de 30/11 a 3/12/2018 , em 

substituição ao titular que estará ausente;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 27 de novembro de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 80/2018-JUA

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Sueli Aparecida Mileski, matrícula 9309, 

Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora Judiciári a Substitut a da 2ª 

Vara desta Comarca , estará afastada de suas funções por motivo de 

férias , no período de 7/1/ a 16/1/2019;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Luciane Maria Vollmer, matricula n. 34678, Analista 

Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciári a da 2ª Vara 

desta Comarca, no período de 7/1/201 9 a 16/1/2019 , em substituição a 

titular que estará de férias;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 28 de novembro de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 81/2018-JUA

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Elaine Cristina Gazetta Alves, matrícula 

20775, Analista Judiciária PTJ, designada Gestor a Judiciári a da 1ª Vara 

desta Comarca , estará afastada de suas funções por motivo férias , no 

período de 7/1 a 16/1/2019 e por motivo de usufruto de licença 

compensatória no período 17/1 a 30/1/2019;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Elizangela Pereira Cardozo, matrícula n. 9171 , 

Auxiliar Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 1ª Vara desta Comarca, no período de 7/1 a 

16/1/2019 e no período de 17/1 a 30/1/2019 , em substituição a titular que 

estará ausente em usufruto de férias e licença compensatória;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 28 de novembro de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104883 Nr: 519-11.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Rodrigues, Elimarcia dos Santos Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Rodrigues da Cruz Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocilene da Silva Rodrigues 

Neves - OAB:23.243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:5.810

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96474 Nr: 4840-26.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magali Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, Sonia Bernardes Zacarias, Elaine Laura Pinheiro da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do (a) oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118827 Nr: 6657-91.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mecânica e Autopeças Anna Vitória Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Luis Violada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonathan de Souza Paiva - 

OAB:18982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do (a) oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35894 Nr: 59-05.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono ao DJE para proceder a intimação da parte autora acerca da 

manifestção do INSS de fls. 161/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29913 Nr: 2457-90.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o manifestação de fls. 216/219, INDEFIRO o pedido para o 

restabelecimento da aposentadoria por invalidez decorrente de ação 

judicial, eis que o requerido pode ser submetido a procedimento de revisão 

a cada dois anos, na forma e condições fixadas em ato com a 

Procuradoria-Geral Federal (art. 223 da IN INSS/PRES nº 77/2015).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43800 Nr: 911-58.2012.811.0018

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADEMAR DE BRITO 

FIGUEIRA PERES, para devolução dos autos nº 911-58.2012.811.0018, 

Protocolo 43800, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43584 Nr: 695-97.2012.811.0018

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADEMAR DE BRITO 

FIGUEIRA PERES, para devolução dos autos nº 695-97.2012.811.0018, 

Protocolo 43584, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55346 Nr: 1548-09.2012.811.0018

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADEMAR DE BRITO 

FIGUEIRA PERES, para devolução dos autos nº 1548-09.2012.811.0018, 

Protocolo 55346, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 93625 Nr: 3504-84.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino, Vandalucy Oliveira Carvalho 

Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar o patrono da parte autora para retirar em Cartório Carta Precatória 

para o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60593 Nr: 3203-79.2013.811.0018

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edison dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Kara Jose, Rubens Kara José

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Usielma Barros Piccini - 

OAB:260058/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ricardo Cavina - 

OAB:9.576-A, Simone Rossi - OAB:189.910, Valmir Antonio de 

Moraes - OAB:4.993 MT

 (...) FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, nos termos do art. 356, inc. I, do 

CPC, resolvo parcialmente o mérito do pedido, decretando a dissolução da 

sociedade empresária havida entre as partes (Fértil Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., CNPJ n° 46.127.809/0001-80, registrada na Jucemat sob 

o n° 51.200.465.211).Fixo o termo final da aludida sociedade empresária 

na data da preclusão da presente decisão.Apuração dos haveres se dará 

consoante o disposto no contrato social ou, em sua falta, nos termos dos 

arts. 1102 e seguintes do CC. DORAVANTE, o presente feito passará a 

tramitar apenas como liquidação e apuração de haveres e eventual 

partilha dos bens. Retifique-se a capa dos autos.Notifique-se a 

JUCEMAT.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99096 Nr: 6234-68.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donato Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT., VERONICA 

ZLATIC RAMOS, Sergio Zlatic Ramos, Claudio Ramos, Wilson Ramos, 

ARLÊNE LATISSE RAMOS, MARIA ALICE RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto da Silva Ramos - 

OAB:22994/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto da Silva Ramos - 

OAB:22994/0

 Intimação das partes para que se manifestem quanto a juntada de laudo 

pericial nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74695 Nr: 3535-75.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Piccin, Miriam Venancio Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor da Silva Dantas - 

OAB:19755/O, Janaína Braga de Almeida - OAB:13.701, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimação do patrono da parte autora para que se manifeste quanto a 

juntada de certidão do oficial de justiça de ref: 48 nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62033 Nr: 4660-49.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. R de Melo-ME, Sueli da Silva Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALESKA MACHADO 

MARTINS - OAB:18268

 SENTENÇA

 Trata-se de “Ação Ordinária Condenatória” proposta por BANCO DO 

BRASIL S/A, posteriormente cedido os créditos a ATIVOS S.A. 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, em face de O. R. DE 

MELO-ME e OUTROS, qualificados nos autos em epígrafe.

 Entre um ato e outro, as partes informação que compuseram 

amigavelmente, resolvendo colocar fim a lide, anexando termo de acordo 

às fls. 119-V/120-V.

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

As partes são legítimas e possuem interesse de agir, na medida em que a 

intervenção judicial que pretendem consiste em formalidade necessária à 

legitimação e eficácia do pactuado, inclusive perante terceiros.

Ademais, estando elas bem representadas e cuidando-se de direitos 

plenamente disponíveis, razão não há para deixar de homologar o acordo 

firmado entre as partes.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o acordo de vontades 

apresentado às f. 119-V/120-V, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante da presente 

sentença, EM CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

Custas processuais e honorários advocatícios pelos requeridos, conforme 

item VI do acordo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60773 Nr: 3389-05.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Guimarães Neto - Alimento-ME, Fábio 

Guimarães Neto, Ana Maria Derenuusson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, para o regular prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62543 Nr: 5156-78.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bezerra Industria e Comercio de Madeiras Ltda-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62911 Nr: 360-10.2014.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Cordeiro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cordeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Teixeira Borges - 

OAB:11.471, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Abertura de Inventário”, movida por JOSÉ CORDEIRO FILHO, 

em razão do falecimento de seu genitor JOSÉ CORDEIRO DOS SANTOS.

A parte autora foi intimada para manifestar no feito, sendo que por mais de 

uma vez apenas pugna pela suspensão do feito, sem dar qualquer 

andamento efetivo no feito.

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.

Custas pela parte requerente, suspensas ante a gratuidade da justiça.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61106 Nr: 3720-84.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danielle Pelizaro Veloso de Araujo-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40596 Nr: 1047-89.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araujo-ME, Danielle 

Pelizaro Veloso de Araújo, Espólio de José Márcio Veloso de Araújo - 

Representado por Danielle Pelizaro Veloso de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Através da petição de fls. 100 a parte exequente pede pela suspensão da 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, ante a ausência de localização de 

bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada.

Pois bem. O art. 921, III, do CPC, autoriza a suspensão da execução 

quando não forem encontrados bens passíveis de constrição, inexistindo 

condicionamento da suspensão à citação dos executados. Transcreve-se 

o dispositivo legal, in verbis:

 "Art. 921. Suspende-se a execução:

(...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...) § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo 

de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

 § 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

 § 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

 § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir 

o processo."

 Com efeito, poderá o magistrado determinar o arquivamento do feito 

executivo na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis 

de penhora, somente após um ano de suspensão do processo, quando 

então terá curso a prescrição intercorrente, a impedir a eternização do 

processo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de suspensão da 

execução e, DETERMINO a suspensão por 1 (um) ano, quando também 

permanecerá suspensa a prescrição.

 INDEFIRO o pleito de restrição do veículo indicado, eis que não consta 

qualquer penhora do bem nestes autos.

Transcorrido o prazo de suspensão, começará a correr o prazo de 

prescrição intercorrente, devendo os autos ser remetidos ao arquivo 

provisório.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61432 Nr: 4041-22.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Cassiano Ossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onivaldo França de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

DEFIRO o pleito de f. 36.

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e intimação da penhora do 

imóvel indicado nos autos, que deverá ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça, que deverá também proceder a avaliação do bem, cujo valor 

deverá constar do Termo de Penhora.

Efetuada a penhora, promova-se a restrição via RENAJUD do veículo, para 

transferência.

 Após, INTIME-SE pessoalmente a parte executada, para querendo, 

oferecer embargos no prazo legal.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40844 Nr: 1289-48.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Moreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 
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OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64902 Nr: 2173-72.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thainara Cavallari Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30744 Nr: 3439-07.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Ledesma.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Ledesma (Mercadinho Bela Vista)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 DECISÃO: Declaro encerrada a instrução. Intimem-se as partes para 

apresentarem memoriais escritos no prazo legal. Após, venham os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-12.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 8010152-12.2015.8.11.0018 

REQUERENTE: RONALDO ALVES BATISTA REQUERIDO: SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I 

A Tendo em vista que a parte executada, apesar de intimada não pagou o 

saldo remanescente da dívida ou adotou outra postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, bem como o fato 

de o dinheiro preceder à ordem legal elencada no art. 835, inc. I, c/c art. 

854, ambos do novo CPC, entendo que o pedido de bloqueio de numerário 

em conta bancária pelo sistema BacenJud deve ser deferido. Sim, pois 

além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o princípio da 

menor gravosidade à parte executada (art. 805, do novo CPC). Ademais, o 

Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para se lançar 

mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos meios para a 

localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 1009363, 

200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 16/04/2008; 

STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010, 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

defiro o pedido de penhora on-line via BacenJud, nos termos de pedido do 

ID: 12809752, determinando a efetivação do bloqueio nas contas da parte 

executada (SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 

00.280.273/0001-37 ), no montante de R$ 1.733,80, indicado na memória 

de cálculo do ID: 12810437. Para tanto, determino: Junte-se aos autos 

cópia da operação; Com a efetivação do bloqueio de valores e sua 

transferência para a Conta Única, DETERMINO que seja imediatamente 

comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos 

termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP. Vale registrar que, 

segundo o art. 512 da CNGC, o protocolo de bloqueio, ora juntado aos 

autos, equivale ao termo de penhora, motivo pelo qual resta apenas a 

comunicação das partes para os fins legais. Posto isso, INTIMEM-SE as 

partes em litígio, em especial a parte executada, quando terá início o prazo 

para a oposição de embargos/impugnação. Caso a parte executada não 

apresente embargos no prazo legal, certifique-se o necessário, 

intimando-se a parte exequente para, em 05 (cinco) dias, apresentar conta 

bancária para a respectiva transferência. Não havendo a efetivação do 

bloqueio, intime-se o exequente para pugnar o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis de 

penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-09.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA AGUERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

8010180-09.2017.8.11.0018 REQUERENTE: ALEX DA SILVA AGUERO 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO SENTENÇA 

Ausente o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se 

aos autos alvará judicial expedido em favor da parte autora (ID: 

15214085), restando devidamente pago. É o breve relatório. Decido. 

Considerando a informação de que a parte reclamada quitou o débito, a 

extinção do processo é medida que se impõe. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, procedendo à 

baixa de eventuais restrições judiciais. Após, decorrido o prazo recursal, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010428-77.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LEISER MARTINS FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

8010428-77.2014.8.11.0018 EXEQUENTE: LEISER MARTINS FARIA 

EXECUTADO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. SENTENÇA Ausente o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se aos autos alvará judicial expedido 

em favor da parte autora (ID: 15639200), restando devidamente pago. É o 

breve relatório. Decido. Considerando a informação de que a parte 

reclamada quitou o débito, a extinção do processo é medida que se impõe. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, 

procedendo à baixa de eventuais restrições judiciais. Após, decorrido o 

prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010467-74.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI FERREIRA CASTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

 

8010467-74.2014.8.11.0018 REQUERENTE: LUCI FERREIRA CASTAO 

REQUERIDO: VIVO S.A., SERASA S/A. SENTENÇA Ausente o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se aos autos alvará judicial 

expedido em favor da parte autora (ID: 15608012), restando devidamente 

pago. É o breve relatório. Decido. Considerando a informação de que a 

parte reclamada quitou o débito, a extinção do processo é medida que se 

impõe. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, procedendo à baixa de eventuais restrições judiciais. 

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010122-45.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

8010122-45.2013.8.11.0018 EXEQUENTE: GUILHERMA FERNANDES 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA SENTENÇA Ausente o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se aos autos alvará judicial 

expedido em favor da parte autora (ID: 13138125), restando devidamente 

pago. É o breve relatório. Decido. Considerando a informação de que a 

parte reclamada quitou o débito, a extinção do processo é medida que se 

impõe. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, procedendo à baixa de eventuais restrições judiciais. 

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-36.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

8010120-36.2017.8.11.0018 REQUERENTE: ZORAIDE BORGES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A SENTENÇA Ausente o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se aos autos 

alvará judicial expedido em favor da parte autora (ID: 13112310), restando 

devidamente pago. É o breve relatório. Decido. Considerando a informação 

de que a parte reclamada quitou o débito, a extinção do processo é 

medida que se impõe. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil, procedendo à baixa de eventuais restrições judiciais. 

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-69.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN VENANCIO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010338-69.2014.8.11.0018 

REQUERENTE: GEOVAN VENANCIO ROCHA REQUERIDO: BANCO BMG 

DESPACHO Considerando a certidão de ID: 16166816, dando conta da 

impossibilidade de expedição de novo alvará, eis que o valor a ser 

devolvido ao Banco já foi levantado pelo requerente juntamente com o 

Alvará n. 346754-6, intime-se o requerente, por seu patrono, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue a devolução do valor de R$ 2.978,02 

devidamente corrigidos, mediante deposito judicial nos autos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-53.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KETLI MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1001304-53.2018.8.11.0018 REQUERENTE: ANDRESSA KETLI MOREIRA 

REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO DECISÃO Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da detida 

análise da exposição fática, verifico que o autor merece o deferimento da 

medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento explicitado no Enunciado 

n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, 

considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos 

Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o magistrado antecipar os 

efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

requerimento, probabilidade do direito, que levam à verossimilhança do 

alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave. A 

verossimilhança está configurada pelo fato da possibilidade da declaração 

de inexistência de débito e reconhecimento do indevido lançamento do 

nome da parte nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao 

crédito – SPC-SERASA, bem como o periculum in mora, uma vez que o 

citado registro já vem causando prejuízos e, caso não seja excluído in 

initio litis e inaudita altera parte, certamente causará outros de difícil 

reparação. Subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, pela suficiência das provas 

apresentadas até o momento – verossimilhança das alegações (extrato 

negativação e prints de ligações e mensagens de texto) – e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da sua 

manutenção e bloqueio de crédito, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - art. 300, § 3º do NCPC, e até por 

ocasião do julgamento final do mérito, poderá perfeitamente ser revogada 

a decisão, tornando a anotação a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo ao credor. De mais a mais, estando o débito em 

discussão, deve ser concedida a tutela, até ulterior deliberação, tendo em 

vista, ainda, que não há dano inverso. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA para determinar que a reclamada EXCLUA o nome 
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de parte autora dos registros do SPC/SERASA, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). EXPEÇA-SE ofício ao cadastro 

negativista (SPC e SERASA), solicitando o cumprimento da presente 

decisão. Já designada AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com 

a ADVERTÊNCIA a parte requerente de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas e custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

Cite-se a parte requerida a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como os intimem para participarem da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa 

conciliatória, os requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, 

a parte autora tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. 

Após, concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-11.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MEDEIROS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS OAB - MT23765/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1001365-11.2018.8.11.0018 REQUERENTE: ALESSANDRA MEDEIROS 

BATISTA REQUERIDO: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE 

MOTOCICLETAS LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA DECISÃO Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da detida 

análise da exposição fática, verifico que o autor merece o deferimento da 

medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento explicitado no Enunciado 

n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, 

considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos 

Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o magistrado antecipar os 

efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

requerimento, probabilidade do direito, que levam à verossimilhança do 

alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave. A 

verossimilhança está configurada pelo fato da requerente ter cumprido 

com todas as determinações contratuais após a contemplação do 

consórcio. Efetuou o pagamento do lance, além de apresentar um avalista, 

bem como vem quitando regularmente as parcelas mensalmente. A recusa 

da reclamada em entregar a motocicleta a reclamante é ilegítima, já que a 

autora foi avalista de seu irmão Igor, e é este quem teve pendencias com a 

requerida, no qual inclusive já diz ter regularizado, não existindo qualquer 

irregularidade por parte da autora. A empresa requerida apenas pode 

exigir os requisitos para entrega da motocicleta contemplada do próprio 

consorciado, que no caso vertente, verifico estar preenchidos pela 

autora. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. 

AÇÃO OBJETIVANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO) E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA CONSORCIADA 

DEMANDANTE. NEGATIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RÉ EM 

LIBERAR O CRÉDITO AO QUAL FOI CONTEMPLADA A AUTORA, EM 

RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES RESTRITIVAS EM NOME DE SEU 

CÔNJUGE. RECUSA ILEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO 

DA RESPECTIVA EXIGÊNCIA. AVENÇA QUE, EM RELAÇÃO A 

ANOTAÇÕES DESABONATÓRIAS, EXIGE A AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

CADASTRAIS PARA A LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO APENAS DO 

PRÓPRIO CONSORCIADO. REQUISITO DEVIDAMENTE ATENDIDO PELA 

AUTORA. INVOCADA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS E DE GARANTIAS 

PARA A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO, DEDUZIDA EM SEDE CONTESTAÇÃO, 

ADEMAIS, QUE RESTOU SUSCITADA DE FORMA GENÉRICA, NÃO 

HAVENDO INDÍCIOS DE QUE TAIS REQUISITOS NÃO TENHAM SIDO 

PREENCHIDOS PELA ACIONANTE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO, A 

FIM DE DETERMINAR QUE A RÉ FORNEÇA A CARTA DE CRÉDITO 

REQUESTADA NA DEMANDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 

PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVIABILIDADE. INEXECUÇÃO 

CONTRATUAL. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA 

AUTORA, DE ABALO PSÍQUICO OU A SUA REPUTAÇÃO. JULGADOS 

DESTA CORTE EM HIPÓTESES SEMELHANTES. SENTENÇA MANTIDA NO 

PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, A FIM DE 

JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, A DEMANDA. CONSECTÁRIA 

REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, DIVIDINDO-OS DE 

MANEIRA PRO RATA, SEM MODIFICAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA E OBSERVADA A SUSPENSÃO 

DA EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS À AUTORA, POR LITIGAR SOB O 

PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. (TJSC, Apelação Cível n. 

0020988-33.2010.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Tulio Pinheiro, Terceira 

Câmara de Direito Comercial, j. 22-02-2018). Subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pela 

suficiência das provas apresentadas até o momento, ainda que pendente 

a oitiva da parte adversa e eventual instrução. Ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - art. 300, § 3º 

do NCPC, e até por ocasião do julgamento final do mérito, poderá 

perfeitamente ser revogada a decisão. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA para determinar que a reclamada entregue a parte 

autora no prazo de 05 (cinco) dias, a motocicleta contemplada, efetuando 

o faturamento do bem, conforme estabelecido no contrato, com o devido 

emplacamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Já designada AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intime as partes com a ADVERTÊNCIA a parte requerente 

de que o processo será extinto e esta parte condenada nas despesas e 

custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das 

audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte requerida a 

respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem como os 

intimem para participarem da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA 

de que, não comparecendo PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os requeridos 

tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem 

suas contestações. Apresentada a defesa, a parte autora tem o mesmo 

prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. Após, concluso para 

deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-15.2011.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JUCOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAUJO & ARAUJO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BERTONCELLO (TERCEIRO INTERESSADO)

GILMAR MENDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

DIOGO FORQUIM DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010232-15.2011.8.11.0018 REQUERENTE: SERGIO JUCOSKI REQUERIDO: 

ARAUJO & ARAUJO LTDA DECISÃO 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO 

acostado em ID: 16105486 dos autos, o qual, conforme certificado em ID: 

16114000 é TEMPESTIVO; 2. Uma vez presentes os requisitos de 

admissibilidade (interesse, legitimidade e adequação) impõe-se o 

recebimento do presente recurso, porém, SOMENTE NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, eis 

que consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais. 3. 

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Após, com ou sem manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal desta Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-34.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALHER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

8010297-34.2016.8.11.0018 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO ALHER 

JUNIOR REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. SENTENÇA Ausente o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se aos autos alvará 

judicial expedido em favor da parte autora (ID: 13112148), restando 

devidamente pago. É o breve relatório. Decido. Considerando a informação 

de que a parte reclamada quitou o débito, a extinção do processo é 

medida que se impõe. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil, procedendo à baixa de eventuais restrições judiciais. 

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000033-09.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

THAINARA DE BRIDA PIOVESAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT0023046A-O (ADVOGADO(A))

MARINE MARTELLI OAB - MT23062/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA - DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS, COMERCIAL, 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MARCOS PATARO TAVARES OAB - SP208094 (ADVOGADO(A))

ADEMIR BUITONI OAB - SP25271 (ADVOGADO(A))

 

1000033-09.2018.8.11.0018 EXEQUENTE: THAINARA DE BRIDA 

PIOVESAN EXECUTADO: ESTRELA - DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS, 

COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. SENTENÇA 

Ausente o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se 

aos autos alvará judicial expedido em favor da parte autora (ID: 

16028714), restando devidamente pago. É o breve relatório. Decido. 

Considerando a informação de que a parte reclamada quitou o débito, a 

extinção do processo é medida que se impõe. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, procedendo à 

baixa de eventuais restrições judiciais. Após, decorrido o prazo recursal, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010528-66.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRADA FERNANDES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

8010528-66.2013.8.11.0018 REQUERENTE: LIVRADA FERNANDES DE 

AQUINO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

SENTENÇA Ausente o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Acostou-se aos autos alvará judicial expedido em favor da parte autora 

(ID: 13111803), restando devidamente pago. É o breve relatório. Decido. 

Considerando a informação de que a parte reclamada quitou o débito, a 

extinção do processo é medida que se impõe. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, procedendo à 

baixa de eventuais restrições judiciais. Após, decorrido o prazo recursal, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-18.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BERTINO CONRADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

8010160-18.2017.8.11.0018 REQUERENTE: BERTINO CONRADI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SENTENÇA Ausente o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Acostou-se aos autos alvará judicial expedido em favor da parte autora 

(ID: 16095252), restando devidamente pago. É o breve relatório. Decido. 

Considerando a informação de que a parte reclamada quitou o débito, a 

extinção do processo é medida que se impõe. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, procedendo à 

baixa de eventuais restrições judiciais. Após, decorrido o prazo recursal, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010348-79.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT0016417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

8010348-79.2015.8.11.0018 REQUERENTE: MARLENE PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. SENTENÇA 

Ausente o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se 

aos autos alvarás judiciais expedidos em favor das partes (ID: 13351904 e 

13517555), restando devidamente pagos. É o breve relatório. Decido. 

Considerando a informação de que a parte reclamada quitou o débito, a 

extinção do processo é medida que se impõe. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, procedendo à 

baixa de eventuais restrições judiciais. Após, decorrido o prazo recursal, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-27.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MESSIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

8010410-27.2012.8.11.0018 REQUERENTE: LUCIANO MESSIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A SENTENÇA Ausente o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se aos autos alvará judicial 

expedido em favor da parte autora (ID: 8929467), restando devidamente 

pago. É o breve relatório. Decido. Considerando a informação de que a 

parte reclamada quitou o débito, a extinção do processo é medida que se 

impõe. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, procedendo à baixa de eventuais restrições judiciais. 

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-81.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR BERTOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

8010020-81.2017.8.11.0018 REQUERENTE: CLAUDIR BERTOL 

REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

SENTENÇA Ausente o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Acostou-se aos autos alvará judicial expedido em favor da parte autora 

(ID: 13111970), restando devidamente pago. É o breve relatório. Decido. 

Considerando a informação de que a parte reclamada quitou o débito, a 

extinção do processo é medida que se impõe. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, procedendo à 

baixa de eventuais restrições judiciais. Após, decorrido o prazo recursal, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000316-32.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA GOMES FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-60.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDLEIDE FERNANDES DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-07.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SOUZA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSK FORMATURAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO ARRUDA BRASIL OAB - PR0026260A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando que não houve oposição de embargos pela parte 

Executada, promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para, em 05 (cinco) 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010402-45.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SEBASTIAO SCHEFFER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO(A))

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELISON ATAIDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Vistos etc; O endereço indicado pela advogada do exequente é o mesmo 

em que o executado já foi procurado e não encontrado, restando a 

informação de que o imóvel foi vendido e o executado teria, supostamente, 

se mudado de cidade ( ID: 13675271). Assim, manifeste-se a parte 

exequente a respeito da aludida certidão, sob pena de extinção na forma 

do art. 53, § 4°, da Lei 9.099/95. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000088-91.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEZ GRAEBIN DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

1000088-91.2017.8.11.0018 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: MARINEZ GRAEBIN DOS SANTOS SENTENÇA Trata-se 

de “Execução de Título Extrajudicial” movida por FERREIRA & BOMBARDA 

LTDA-ME em face de BRUNO FRANCISCO FERREIRA, qualificados nos 

autos. Em ID: 12605447 este juízo determinou a emenda da inicial para o 

autor juntar documento indispensável a propositura da ação, notadamente 

o título executivo. Intimado, manteve-se inerte conforme certidão de ID: 

13031536. Vieram os autos conclusos. É o Relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, constato que a parte requerente deixou de cumprir a 

determinação de ID: 12605447, não providenciando a juntada do título 

executivo, deve ser indeferida a petição inicial. Deste sentir é a 

jurisprudência abalizada do E. STJ, conforme acórdão relatado pelo Min. 

Fernando Gonçalves, ao discorrer que “não supridas, consoante 

determinação judicial, omissões apresentadas pela petição inicial, correta 

a extinção do processo”. Deveras, tem-se que a ilegalidade reside no 

indeferimento da inicial sem prévia oportunidade de emenda ou 

complementação à parte requerente, contudo, havendo este ato 

processual e, não tendo esta se desincumbido deste ínterim, crível o 

indeferimento da exordial. Conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único do NCPC, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. Como observa Moacir Amaral, de tal modo, “proporciona a 

lei oportunidade ao autor para emendar ou completar a petição inicial, a 

qual, findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo examiná-la e 

dar-lhe despacho adequado, de deferimento ou indeferimento. Se o autor 

não cumprir a diligência que lhe fora ordenada – o juiz indeferirá a petição 

inicial”. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª 

edição, 1997, pág. 1.390). Vê-se, portanto, que alternativa não resta 

senão extinguir a causa sem resolução do mérito, eis que mesmo após 

intimado para juntar documento indispensável a ação proposta – título 

executivo, a parte insiste em descumprir a ordem. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, indefiro a petição inicial nos termos do parágrafo único 

do artigo 321 do NCPC e por consequência julgo extinta a presente ação 

sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgada, arquive-se com as devidas 

anotações e baixas no relatório. P.R.I.C.

3ª Vara
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 42602 Nr: 3030-26.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kessy Jhones Carvalho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KESSY JHONES CARVALHO DE 

OLIVEIRA, Cpf: 03907943171, Rg: 2141863-2, Filiação: Wilson de Oliveira 

e de Celia Carvalho, data de nascimento: 30/08/1991, brasileiro(a), natural 

de Juara-MT, casado(a), serviços gerais/marceneiro, Telefone (66) 

99628-7097. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o acusado Kessy Jhones Carvalho de Oliveira, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 16, paragrafo 

único, V da Lei n. 10.826/03. FIXO a pena-base em 03 (três) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ao qual mantenho, face 

a ausência de agravantes, causas de diminuição e aumento de pena(....) 

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, 

estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade, em local a ser definido em sede de execução de pena, através 

da competente audiência admonitória. Contudo, substituo a pena privativa 

de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de 

semana, por entender não faltar alguns dos requisitos capitulados no 

artigo 44 do Código Penal para a sua concessão. Deixo de conceder ao 

acusado a suspensão condicional da pena em virtude do disposto no 

artigo 77, inciso III, do Código Penal. Em que pese a determinação de 

fixação quanto ao valor mínimo para reparação de danos nos termos do 

art. 387, inciso IV do CPP, não se materializou os referidos danos nos 

autos ou houve pedido expresso na denúncia, motivo pelo qual eventual 

responsabilização deve ser conhecida no Juízo Cível. Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais...

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 23 de novembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 38126 Nr: 2161-97.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Marcelo Souza Marques, Ronilson de 

Almeida Lage, Fagner Obadia Vieira, Josimar Obadia Vieira, Vagner 

Obadia Vieira, Orelio Rodrigues da Costa, Everton da Silva Ferreira, 

Ronaldo Marques, Adriano Santos de Souza, Nilson Cezar Martins, Jose 

Dias Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, André Rodrigo Schneider - OAB: 

MT/7.824-B, Aristides Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT, 

Gleyson Paglioco da Cruz - OAB:12783/MT, Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney Sandro 

Cunha - OAB:5030/MT, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMARIO MARCELO SOUZA MARQUES, 

Cpf: 04192151154, Rg: 2036572-1, Filiação: Ronaldo Marques e de 

Cleonice dos Santos Souza, data de nascimento: 23/03/1992, brasileiro(a), 

natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), serviços gerais, atualmente 

em local incerto e não sabido NILSON CEZAR MARTINS, Cpf: 

00072470100, Rg: 14235404, Filiação: Wilson Severino Martins e de 

Petrolina Felicio Martins, data de nascimento: 06/09/1983, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, convivente, chapa/autonomo, Telefone 96670609 e 

atualmente em local incerto e não sabido RONALDO MARQUES, Cpf: 

97308447120, Rg: 14984407, Filiação: Dalva Marques, data de 

nascimento: 28/01/1975, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, 

convivente, autonomo/borracheiro/vendedor, Telefone (66) 9982-7962. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos réus, para constituírem advogado, juntando 

procuração nos autos, sob pena dos autos serem remetidos a Defensoria 

Pública.

Despacho/Decisão: "Assim, determino a intimação editalícia dos réus 

Romário Marcelo Souza Marques, Ronaldo de Souza Marques e Nilson 

Cezar Martins, com prazo de 15 dias, para constituírem advogado, 

juntando procuração nos autos, sob pena dos autos serem remetidos a 

Defensoria Pública."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 27 de novembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 118422 Nr: 6488-07.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Ribeiro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Vistos.Trata-se de resposta à acusação apresentada pela defensa do 

denunciado EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO.A defensa cingiu-se a 

discordar da denúncia, requerendo, de forma genérica, a absolvição 

sumária do acusado. (fl. 109/110) É o relato. Fundamento.Decido.Dispõe o 

artigo 397 do Código de Processo Penal que o juiz pode absolver 

sumariamente o réu quando constatado que os elementos trazidos 

configuram cabalmente a existência de causas de exclusão da ilicitude do 

fato, da culpabilidade (exceto inimputabilidade), [...] Portanto, não sendo o 

caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de dezembro de 2018 às 

14h00.Quanto ao pedido da defesa para que o acusado possa levar suas 

testemunhas no curso da instrução, nos termos do artigo 396 – A do 

Código de Processo Penal, é cediço que o momento adequado para arrolar 

as testemunhas é no momento da apresentação da resposta à acusação. 

Não tendo sido apresentado o rol no momento oportuno, têm-se a 

ocorrência da preclusão. Intime-se o acusado e as testemunhas 

arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição 

(Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, 

torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado).Intime-se a advogada do réu.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário, com URGÊNCIA, tendo em 

vista a proximidade da data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111513 Nr: 3680-29.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivam Forquim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Cód. 111513

Vistos.

Trata-se de resposta à acusação apresentada pela defensoria Pública do 
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acusado EDIVAM FURQUIM.

A defensa cingiu-se a discordar da denúncia, deixando para comprovar 

suas alegações durante a instrução criminal.

 É o relato. Fundamento.

Decido.

Dispõe o artigo 397 do Código de Processo Penal que o juiz pode absolver 

sumariamente o réu quando constatado que os elementos trazidos 

configuram cabalmente a existência de causas de exclusão da ilicitude do 

fato, da culpabilidade (exceto inimputabilidade), ou que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime.

Logo, apenas verificando a presença de existência manifesta de causas 

de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, ou restando evidente que o 

fato não constitui crime, é que o juiz poderá absolver sumariamente, ou 

seja, sem que dê continuidade à instrução processual, com produção de 

provas, e apreciação de debates ou contraditas sobre fatos que 

demandem análise judicial.

No caso em tela, há indícios da existência do juízo de reprovação da 

conduta praticada pelo réu, uma vez que um dos requisitos para o 

recebimento da denúncia é justamente a justa causa para o seu 

oferecimento, porquanto esta deve ser entendida como a exigência de um 

lastro mínimo de provas para a deflagração de uma ação penal, ou seja, o 

mínimo de convencimento possível sobre a materialidade e autoria do 

delito.

Ademais, a defesa sequer suscitou a existência de hipóteses de 

absolvição sumária descritas no artigo 397 do CPP.

Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de setembro de 2019 às 

15h30.

 Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas 

residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, 

intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa 

da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da 

data da audiência no juízo deprecado).

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 36469 Nr: 635-95.2010.811.0018

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 AUTOS Nº 635-95.2010.811.018 – Código 36469

Denunciado: Douglas Martins Paes de Barros

Vistos etc.

Intime-se a defesa do denunciado para colacionar aos autos procuração 

“ad judicia”, bem como para informar o endereço do réu.

Cumpra-se.

Juara/MT, 09 de novembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001739-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALFRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON DE LATORRACA BARBOSA OAB - MT4978/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001739-06.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

ALFRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP REQUERIDO: 

AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA V I S T O S, Intime-se o autor para juntar 

aos autos as peças necessárias para cumprimento do ato deprecado, no 

prazo de 10 dias, sob pena de devolução da missiva. Empós, preenchidos 

os requisitos do artigo 260 do CPC, cumpra-se conforme descrito no 

campo finalidade: I. Proceder a avaliação e averbação do imóvel 

denominado Fazenda Amanda, com 3.030,9374 hectares, matrículado sob 

n. 53.358 junto ao CRI/Juína em nome da executada Agro Industrial Estrela. 

CUMPRA-SE servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que 

couber. Cumprido o ato deprecado, devolva-se ao juízo de origem com as 

nossas homenagens. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000851-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA KELY DA COSTA GALDINO PERES (RÉU)

MIGUEL PERES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000851-37.2018.8.11.0025. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: MIGUEL PERES, ROBERTA KELY DA COSTA 

GALDINO PERES V I S T O S, Cuida-se de ação de cobrança aviada pela 

Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena em face de 

Miguel Peres e Roberta Keli da Costa Galdino Peres. A autora postula a 

desistência do feito, sob o argumento que protocolizou em duplicidade a 

mesma ação, sendo uma esta e a outra tombada sob n. 

1000602-86.2018.8.11.0025 em tramite nesta vara. Eis o relato do que 

importa. D E C I D O. Havendo pedido de desistência da ação pela autora, 

homologo por sentença a desistência formulada, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, na forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

ante a falta de interesse jurídico no prosseguimento do feito. Defiro o 

pedido de dispensa do pagamento das despesas processuais, em razão 

da dúplice distribuição da ação. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com 

as cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000369-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDSON FERNANDES LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIETRO DI LUCCA ROCHA LEITE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE GONCALVES ROCHA OAB - 047.613.961-99 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000369-89.2018.8.11.0025. AUTOR(A): GLEDSON 

FERNANDES LEITE RÉU: PIETRO DI LUCCA ROCHA LEITE 

REPRESENTANTE: ALINE GONCALVES ROCHA VISTOS, Trata-se de ação 

de declaração negativa de paternidade c/c pedido de modificação de 

registro civil de nascimento, proposta por Gledson Fernandes Leite em 

desfavor de Pietro Di Lucca Rocha Leite, representado por sua genitora 

Aline Gonçalves Rocha, sob o argumento de que é pai registral do 

requerido, nascido em 31.05.2016. Relata que teve um rápido 

relacionamento amoroso com a mãe do requerido e após o término da 

relação soube da gravidez da genitora, inclusive lhe forneceu ajuda 

financeira já que acreditava ser o pai do nascituro. Afirma que rompeu 

com a representante do requerido porque era casado e desconfiava que a 

genitora do menor havia lhe traído o que motivou a realização do exame de 

DNA, no qual restou provado que ele não é o pai biológico do menor. 

Esclarece que não adquiriu vínculo de afeto com a criança tendo o visto 

por apenas três vezes quando ainda era um bebê e porque depois do 

resultado do exame a mãe se mudou Campo Grande/MS para Juína/MT. 

Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura da ação. 

Recebida a inicial designou-se audiência de conciliação e instrução e foi 
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determinada a citação da parte ré – ID. 12347661. Na audiência 

compareceu apenas a representante do requerido, oportunidade em que 

informou que não se opõe ao pedido de desconstituição do registro civil do 

filho quanto a paternidade anotada, porquanto não tem interesse em 

questionar o resultado do exame biológico realizado pelo requerente na 

sua presença e do próprio menor e também porque inexiste convivência 

entre o autor e a criança depois que retornaram a Juína, não havendo, 

portanto, interesse na manutenção do vínculo registral de paternidade já 

que teria sido decisão pessoal e unilateral do autor. O Ministério Público, 

por sua vez, opinou pela procedência do pedido inicial, porque o panorama 

retratado nos autos evidencia a inexistência de vínculo afetivo entre as 

partes a ensejar decisão em sentido oposto. Intimado o autor a se 

manifestar nos autos, quedou-se inerte – ID. 15946971. É o relatório. 

Fundamento. Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra diante da desnecessidade de produção de novas provas, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. De plano, 

cumpre consignar que o exame de DNA realizado pelas partes, concluiu 

expressamente que o autor não é o pai biológico do requerido, conforme 

laudo pericial acostado no ID. 12321735. A respeito da validade desse tipo 

de prova: “... Uma vez realizada prova pericial (DNA), (...) desnecessária 

é a dilação probatória, haja vista que tal prova é revestida de alto grau de 

confiabilidade e, não tendo sido impugnada contra eventual defeito na 

realização do exame, desnecessária é a oitiva de testemunha, o que 

permite o julgamento antecipado da lide, sem que isto acarrete em 

cerceamento de defesa.” (TJMT – RAC N. 39843/2007) A par disso, não é 

demais lembrar que o exame realizado apresenta grau de certeza absoluto 

e, também, houve pela sua mãe/representante concordância com o laudo 

pericial, bem como com pretensão inicial. Nesse viés, ainda que tenha 

havido vício de consentimento quando o registro do assento de 

nascimento do réu, a comprovação plena de inexistência do vínculo 

biológico entre o autor e o requerido é suficiente à declaração de 

procedência da ação. Nesse sentido: “Não pode prevalecer a verdade 

fictícia quando maculada pela verdade real e incontestável, calcada em 

prova de robusta certeza, como é o exame genético pelo método DNA. E 

mesmo considerando a prevalência dos interesses da criança que deve 

nortear a condução do processo em que se discute de um lado o direito do 

pai de negar a paternidade em razão do estabelecimento da verdade 

biológica e, de outro, o direito da criança de ter preservado seu estado de 

filiação, verifica-se que não há prejuízo para esta, porquanto à menor 

socorre o direito de perseguir a verdade real em ação investigatória de 

paternidade, para valer-se, aí sim, do direito indisponível de 

reconhecimento do estado de filiação e das consequências, inclusive 

materiais, daí advindas. (STJ, REsp 878.954/RS, Terceira Turma, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, j. 07.05.2007). Quanto a eventual vínculo de afetividade, 

extrai-se dos autos que as partes tiveram poucos contatos, o que 

significa dizer que sequer existiu relação socioafetiva entre ligantes, já 

que se distanciaram quando o requerido tinha pouco mais de um ano de 

idade. Nesse sentido, parece prosperar no presente caso o reiterado 

entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “Talvez mais importante 

do que esclarecer a verdade biológica da paternidade seja manter a 

legitimidade da pessoa que exerce a função social de pai. No caso dos 

autos, porém, segundo reconhecido nas instâncias ordinárias, isso não 

acontece por que há muito os laços entre as partes estão rompidos” (STJ 

– Quarta Turma – Min. Ruy Rosado de Aguiar, Resp 440.394/RS, DJ. 

10.02.2003). “O STJ vem dando prioridade ao critério biológico para o 

reconhecimento da filiação naquelas circunstancias em que há dissenso 

familiar, onde a relação socioafetiva desapareceu ou nunca existiu. Não 

se pode impor os deveres de cuidado, carinho e de sustento a alguém 

que, não sendo o pai biológico, também não deseja ser pai socioafetivo” 

(STJ Terceira Turma Min. Nancy Andrighi Resp 878.941/DF d.j. 

17/09/2007). Assim, diante da exclusão da paternidade biológica com a 

realização do exame de DNA e a ausência de laços afetivos, entendo que 

a discussão acerca da voluntariedade no reconhecimento 

consubstanciada no ato registral deve ser afastada, pois não espelha a 

verdade real. Diante do exposto e mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a ação, para acolher a pretensão inicial e declarar 

desconstituída a paternidade e determinar a retificação do registro de 

nascimento do menor, PIETRO DI LUCCA ROCHA LEITE, a fim dali excluir o 

nome do requerente, GLEDSON FERNANDES LEITE, bem como, 

consequentemente, os nomes dos genitores do mesmo que foram 

lançados indevidamente no registro de nascimento, como se fossem 

respectivamente pai e avós paternos. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Expeça-se o necessário ao Cartório de Registro Civil competente, onde o 

requerido foi registrado, para as devidas ret i f icações, 

anotações/averbações, regularizando-se a situação registral. Transitada 

em julgado, cumpra-se conforme determinado, e, arquivem os autos com 

as cautelas de estilo, baixas e anotações. Ciência ao Ministério Público. 

P.I.C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000129-37.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000129-37.2017.8.11.0025. AUTOR(A): CELSO LUIZ 

CARDOSO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL V I S T O S, Cuida-se de ação 

previdenciária na qual pretende o autor a concessão de auxílio-acidente, 

alegando que em decorrência do infortúnio amputou a metade do dedo 

polegar e a ponta do dedo indicador da mão direita, o que ocasionou a 

redução da capacidade laborativa para atividade anteriormente exercida. 

Citado o requerido, apresentou contestação defendendo, em síntese, que 

o autor não apresentou requerimento administrativo perante a autarquia 

previdenciária razão porque a ação deve ser julgada improcedente. O 

autor, a sua vez, rebateu a tese defensiva do requerido e requestou a 

realização de perícia para comprovar as alegações expendidas na 

exordial. O laudo pericial juntado aos autos (ID. 10766737), contudo, veio 

faltando páginas. Cientificadas as partes, o autor concordou com o laudo 

pericial e requereu a designação de audiência instrutória para comprovar 

a qualidade de segurado especial, o requerido manteve-se silente. É o 

sucinto relato. Decido. Não havendo preliminares ou questões prejudiciais 

de mérito, DECLARO SANEADO O FEITO, nos termos do art. 357, do CPC. 

Considerando que o laudo pericial acostado aos autos está incompleto, 

intime-se pessoalmente a expert para, no prazo de 10 dias, apresentar 

avaliação médica completa. Sanada a irregularidade acima, dê-se vistas 

às partes para manifestação, prazo comum de 5 dias. Por fim, INDEFIRO o 

pedido de produção de prova oral requestado pelo autor, porquanto a 

qualidade de segurado especial do requerente é incontroversa nos autos, 

tanto que a própria autarquia reconheceu essa condição ao lhe conceder 

o benefício de auxílio-doença acidentário. Cumpridos os itens anteriores e 

não havendo mais provas a serem produzidas pelos litigantes, conclusos 

para sentença. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001592-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DINALTO GRIGORIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIO FONSECA MODOLO (TESTEMUNHA)

RONALDO MARCIO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

KENNER CAMPOS DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

GERSON ORTIZ PASQUALOTTO DE FRANCA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001592-77.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

DINALTO GRIGORIO SOBRINHO REQUERIDO: AUTO POSTO 

PASQUALOTTO LTDA TERMO DE AUDIÊNCIA Aos trinta e um dias do mês 

de Outubro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de 

Mato Grosso, na sala de audiências, no edifício do Fórum, sob a direção 

do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito FABIO PETENGILL, às 17h00min, 

foi declarada aberta a presente audiência nos autos da Carta Precatória 
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nº 1001592-77.2018.8.11.0025 – PJE. Presente ao ato, o advogado da 

parte requerida Dr. José Carlos Pereira de Lima, bem como as 

testemunhas Kenner Campos do Nascimento e Fabio Fonseca Modolo, as 

quais foram qualificadas em inquiridas conforme media digital em anexo. 

As partes, procuradores e testemunhas presentes foram cientificadas 

que os atos judiciais seriam gravados (aqueles decorrentes de 

depoimentos e manifestações processuais realizadas no ato) e os demais 

registrados, por resumo, no termo de audiência, sendo-lhes franqueado o 

acesso e a visualização da confecção da ata, que, ao final, foi conferida e 

atestada como retrato fiel e integral dos fatos havidos durante o ato 

judicial, sendo dispensada a impressão e assinatura das partes e 

testemunhas nos termos lavrados, facultando-se ao interessado imprimir 

ou copiar os atos diretamente dos meios eletrônicos de consulta 

processual. O advogado da parte requerida desistiu de produzir as demais 

provas testemunhais. A seguir, o MM. Juiz deliberou: “Regularmente 

cumprido o ato deprecado, devolva-se ao Juízo Deprecante, grafando 

nossas homenagens. Procedam-se às baixas e anotações pertinentes. 

Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 17h26min o presente termo que, 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos presentes, que 

saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001592-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DINALTO GRIGORIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIO FONSECA MODOLO (TESTEMUNHA)

RONALDO MARCIO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

KENNER CAMPOS DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

GERSON ORTIZ PASQUALOTTO DE FRANCA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001592-77.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

DINALTO GRIGORIO SOBRINHO REQUERIDO: AUTO POSTO 

PASQUALOTTO LTDA TERMO DE AUDIÊNCIA Aos trinta e um dias do mês 

de Outubro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de 

Mato Grosso, na sala de audiências, no edifício do Fórum, sob a direção 

do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito FABIO PETENGILL, às 17h00min, 

foi declarada aberta a presente audiência nos autos da Carta Precatória 

nº 1001592-77.2018.8.11.0025 – PJE. Presente ao ato, o advogado da 

parte requerida Dr. José Carlos Pereira de Lima, bem como as 

testemunhas Kenner Campos do Nascimento e Fabio Fonseca Modolo, as 

quais foram qualificadas em inquiridas conforme media digital em anexo. 

As partes, procuradores e testemunhas presentes foram cientificadas 

que os atos judiciais seriam gravados (aqueles decorrentes de 

depoimentos e manifestações processuais realizadas no ato) e os demais 

registrados, por resumo, no termo de audiência, sendo-lhes franqueado o 

acesso e a visualização da confecção da ata, que, ao final, foi conferida e 

atestada como retrato fiel e integral dos fatos havidos durante o ato 

judicial, sendo dispensada a impressão e assinatura das partes e 

testemunhas nos termos lavrados, facultando-se ao interessado imprimir 

ou copiar os atos diretamente dos meios eletrônicos de consulta 

processual. O advogado da parte requerida desistiu de produzir as demais 

provas testemunhais. A seguir, o MM. Juiz deliberou: “Regularmente 

cumprido o ato deprecado, devolva-se ao Juízo Deprecante, grafando 

nossas homenagens. Procedam-se às baixas e anotações pertinentes. 

Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 17h26min o presente termo que, 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos presentes, que 

saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001596-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIPA MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

GERALDO LARA DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA GORETTE COGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELDINALDO NUNES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001596-17.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ARIPA 

MADEIRAS LTDA - EPP, MARIA GORETTE COGO, GERALDO LARA DA 

SILVA TERMO DE AUDIÊNCIA Aos vinte seis dias do mês de Novembro do 

ano de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, 

na sala de audiências, no edifício do Fórum, sob a direção do 

Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito FABIO PETENGILL, às 16h40min, foi 

declarada aberta a presente audiência nos autos da Carta Precatória nº 

1001596-17.2018.8.11.0025 – PJE. Ausente às partes a solenidade. A 

seguir, o MM. Juiz deliberou: “ Diante da Certidão do Oficial de justiça, e da 

informação passada pela recepcionista do IBAMA, de que o agente 

Eldinaldo Nunes de Souza, esta em operação novamente e não tem data 

precisa para seu retorno a cidade de Juína. Conforme pode-se constatar 

houve duas tentativa por este juízo para o cumprimento do ato deprecado, 

sendo estas infrutíferas, sendo assim devolvo a presente carta precatória 

ao Juízo deprecante grafando nossas homenagens. Procedam-se às 

baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se”. Nada mais, encerrou-se às 

16h40min o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente 

assinado pelos presentes, que saem intimados de todo o decidido. Fabio 

Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001009-92.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE GONCALVES MARIANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001009-92.2018.8.11.0025. REQUERENTE: BANCO 

HONDA S/A. REQUERIDO: MARCILENE GONCALVES MARIANO V I S T O 

S, Cuida-se de ação de busca e apreensão aviada pelo Banco Honda S.A. 

em face de Marcilene Gonçalves Mariano. O autor postulou a extinção do 

feito diante do desinteresse no prosseguimento da ação – ID. 14359515. 

Eis o relato do que importa. D E C I D O. Havendo desinteresse da parte 

autora no prosseguimento do feito, homologo por sentença a desistência 

formulada, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 485, 

inciso VIII, do mesmo codex. Condeno o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as 

cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000856-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY SOLA TERUEL (EXECUTADO)

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000856-59.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES EXECUTADO: ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO, 

ROSELY SOLA TERUEL VISTOS. Trata-se de execução de título 

extrajudicial verbalizada pela Associação Juinense de Ensino Superior do 

Vale do Juruena - AJES em face de Andiely Renata Teruel Deon e Rosely 

Sola Teruel, na qual postula a demandante a excussão de contrato de 

serviços educacionais. Conforme noticiado no ID. 14533728, as partes 
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firmaram acordo em relação ao débito objeto desta ação. Havendo 

composição amigável, a homologação do acordo com resolução do mérito 

é medida que se impõe. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para 

que produza os efeitos legais e de direito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Oportunamente, recolhidas eventuais 

custas remanescentes, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000333-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000333-47.2018.8.11.0025. AUTOR(A): MILTON 

GONCALVES DA SILVA RÉU: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

VISTOS, Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, 

nos termos do que foi oficiado à instância superior, mediante a prestação 

de informações requeridas. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001265-35.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI NOATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR CORSI DE SOUZA NOATTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001265-35.2018.8.11.0025. AUTOR(A): ARLEI 

NOATTO RÉU: JOAO VITOR CORSI DE SOUZA NOATTO V I S T O S, 

Intimado o autor para comprovar a hipossuficiência alegada na inicial, 

optou por efetuar o pagamento das custas processuais, razão porque 

passo a análise da inicial. De plano, verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial e 

DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e realização 

de audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do 

Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação do 

requerente e a citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º 

do CPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

CPC). Caso não tenha condições financeiras de constituir defensor nos 

autos, a parte requerida deverá comparecer previamente na Diretoria do 

Foro desta Comarca de Juína/MT, munida documentação comprobatória da 

sua hipossuficiência financeira, para análise da possibilidade de 

nomeação de Advogado (a) dativo em seu favor. Havendo desinteresse 

da parte requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou da requerida à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

autora (CPC, art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os 

dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000607-11.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA LEITE DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000607-11.2018.8.11.0025. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: ANA CAROLINA LEITE DOS SANTOS V I S T O S, 

Cuida-se de ação de cobrança verbalizada por Associação Juinense de 

Ensino Superior do Vale do Juruena em face de Nestor de Almeida e Gean 

de Almeida. Consoante se verifica da petição de ID.13497669, a parte 

autora informou a desistência da presente ação e requereu a sua 

extinção. Eis o relato do que importa. D E C I D O. Havendo pedido de 

desistência da ação pela autora, homologo por sentença a desistência 

formulada, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante a falta de interesse jurídico no 

prosseguimento do feito. Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 90 do CPC. Transitada em julgado e 

adimplidas as custas processuais, ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. 

P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001336-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RIOS DE MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001336-71.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA REQUERIDO: ROGERIO RIOS DE MIRANDA 

VISTOS, Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual em face de Rogério Rios Miranda, objetivando a 

excussão de multa por descumprimento de termo de ajustamento de 

conduta. O representante ministerial informou nos autos que celebrou 

Termo de Ajustamento de Conduta com o executado e pugnou pela 

homologação da avença - ID. 15496151. Diante do exposto, HOMOLOGO a 

transação firmada entre as partes para que produza os efeitos legais e de 

direito e, por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48689 Nr: 2974-40.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLORIS PEREIRA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WATERLEI WALTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106695 Nr: 934-75.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALCINEIA SILVA DA COSTA, ODAIR JOSÉ DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO 

GROSSO, VALDECIR ANTONIO PRESTES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.218, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARME LUCIA COUTINHO B. 

BERTOLINI - OAB:OAB/MT 11.079, FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18.590/MT, LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

13.320

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96302 Nr: 4697-55.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO PISSINI E MARQUESINI – SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂNDIDO SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980-A, WALLACE 

ELLER MIRANDA - OAB:OAB/MT 22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 119/120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119615 Nr: 1150-02.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MÁRCIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE ASSINAR A 

PEÇA DAS RAZÕES DE APELAÇÃO (FLS. 124/132), VISTO QUE SOMENTE 

A PEÇA DE INTERPOSIÇÃO (FL. 123) ESTÁ ASSINADA PELA CAUSÍDICA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16176 Nr: 1354-03.2003.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER NORTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:OAB/MT 18.287, José Esteves de Lacerda Filho - 

OAB:2.492-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7.928/MT, MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682, MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PENHORA REALIZADA ÀS 

FLS.151.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99989 Nr: 1322-12.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. L. ALBA PISCINAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A

 DECISÃO FL. 70: "V I S T O S, Em atenção ao Provimento n. 11/2017-CM 

que trata do processamento e pagamento de RPV no âmbito do Judiciário, 

determino a remessa das cópias necessárias ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para liquidação 

do valor exequendo(art. 3º). Com aporte dos cálculos, INTIMEM-SE as 

partes para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo de 05 dias. 

Se concordes, desde já, HOMOLOGO-O. Ato contínuo, EXPEÇA-SE a 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos do art. 535, §3º, II, do 

CPC. Na hipótese de ser apresentada impugnação, tornem-me conclusos 

para deliberações."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000648-46.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FOCHI (RÉU)

ALCEU JOSE FOCHI (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intimar a 

parte Autora, na pessoa de sua advogada, acerca do inteiro teor da 

sentença homologatória.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112485 Nr: 3881-05.2015.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDRv"R

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a advogada, da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

acerca da certidão negativa de fl. 66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18392 Nr: 3770-41.2003.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUGAIR AUTOMÓVEIS LTDA, LOUISE 

CONSTANTINO ZUGAIR, SALEM ZUGAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT, THIAGO D HERONVILLE PIRES - OAB:MG0134511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - 

OAB:10.519/MT, Elson Duques Dos Santos - OAB:14.234, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/O, MARIA RITA SOARES 

CARVALHO - OAB:12895, VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 Intime-se a advogada da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender por direito.
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Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001344-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. J. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. E. B. D. S. (RÉU)

E. K. B. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE BATISTA LEAL OAB - 960.750.071-72 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO DE N° 1001344-14.2018.8.11.0025 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR 

LIMA PINTO COELHO PARTE À SER INTIMADA: N.E.B DA S / E.K.B S / 

REPRESENTADA POR REJANE BATISTA LEAL ENDEREÇO ANTERIOR: 

REJANE BATISTA LEAL FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 20 (Vinte) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: TRATA-SE DE REVISIONAL 

DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

PROPOSTA GILMAR JOSE DA SILVA NO QUAL PLEITEIA A REDUÇÃO DA 

PENSÃO ALIMENTÍCIA . DECISÃO:(...) Ante o exposto, Defiro parcialmente 

a tutela de urgência, e DETERMINO a redução do montante da obrigação 

alimentar para o valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo 

vigente, que atualmente corresponde ao valor de R$ 318,00 (trezentos e 

dezoito reais), devidos às menores Nathália e Emilly, bem como fixo o 

percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) de eventuais 

despesas extraordinárias das menores que sejam devidamente 

comprovadas pela requerida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS, digitei. JUÍNA, 28 de 

novembro de 2018. FRANKLIN J.ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42377 Nr: 1889-53.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO CARVALHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183831334

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 42377.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇAILÂNDIA ( 

TJMA )

Data de Envio: 27/11/2018 16:59:22

Assunto: RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA, CÓPIA DA 

SENTENÇA E ALVARÁ DE SOLTURA, PARA CUMPRIMENTO URGENTE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138766 Nr: 2592-32.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRISPIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos, Trata-se de pedidos de esclarecimento c/c pedido de liberdade 

provisória formulados em audiência pela Defesa do acusado José Crispim 

de Souza, alegando, em síntese, que houve abuso de poder no 

cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado na residência 

do acusado, isso porque cumprido fora do horário permitido, havendo 

arrombamento de porta, bem como houve exposição do acusado em 

Escola. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de liberdade provisória ora 

formulado. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa; CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 42377 Nr: 1889-53.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO CARVALHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Ante o exposto, cumprida a finalidade da prisão, que era a localização do 

pronunciado, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao pronunciado Ivo 

Carvalho da Costa, e nos termos do art. 319 do CPP, APLICO às seguintes 

medidas cautelares pessoais:a) COMPARECIMENTO do pronunciado em 

todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu 

endereço sem comunicação a este Juízo;b) PROIBIÇÃO de ausentar-se da 

Comarca onde reside sem prévia comunicação;EXPEÇA-SE ALVARÁ de 

SOLTURA, se por outro motivo não estiver preso, ficando o pronunciado 

ADVERTIDO de que o descumprimento das medidas cautelares acima 

determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas que 

garanta a instrução processual, inclusive prisão preventiva.No ato da 

soltura do pronunciado, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente as 

condições aludidas nesta decisão, alertando-se ao pronunciado das 

consequências do descumprimento, bem como INTIMÁ-LO da sentença de 
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pronuncia, bem como comparecer perante a Secretaria da Terceira Vara 

desta Comarca, no prazo de 5 (cinco) dias para INFORMAR seu endereço 

atualizado e telefone para contato.RECOLHA-SE eventual mandado de 

prisão em aberto, atualizando-se o BNMP 1.0 e 2.0.Preclusa a decisão de 

pronúncia, considerando que este juízo continuará competente para a 

segunda fase do rito escalonado do Júri, desde já, DETERMINO a intimação 

das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência (art. 

422 do CPP).CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100033 Nr: 1363-76.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Vistos,

Em visita realizada no CDP local na data de ontem (07/11/2018), o 

recuperando David Almeida da Silva alegou, em síntese, que houve sua 

absolvição na ação principal, a qual resultou a regressão do regime.

Muito bem.

Situando a questão, assinalo que houve pleito de progressão de regime 

formulado pela Defesa do recuperando à fl. 144-153, o que foi indeferido, 

uma vez que a regressão do regime se deu em razão de aparente 

cometimento de novos crimes em dois processos distintos, quais sejam, 

autos sob o Código n. 130618 e sob o Código n. 130619.

Sendo assim, revisitando os motivos que ensejaram a regressão do 

regime do recuperando para o fechado, em que pese haver sua 

absolvição nos autos sob o Código n. 130618, tenho que a manutenção do 

regime atual é medida que se impõe, mormente porque houve condenação 

do recuperando nos autos sob o Código n. 130619 pela prática do crime 

previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, ainda pendente de apreciação de 

recurso.

Ante o exposto, MANTENHO, por ora, o recuperando no REGIME 

FECHADO.

Com o retorno dos autos supramencionados, CONCLUSOS imediatamente 

para deliberação.

INTIME-SE o recuperando desta decisão, remetendo-se cópia para 

conhecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105607 Nr: 412-48.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNALAS JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS, 

MARCELO CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Impulsiono estes autos com intimação das partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-92.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLARETE ANDRIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORGES, DIAS & DIAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT0013216A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA Juizado Especial Cível Número do 

Processo: 1000136-92.2018.8.11.0025 Requerente: Antonio Clarete 

Andrioli Requerido: Borges, Dias & Dias Ltda. Vistos, Compulsando os 

autos, afere-se que a pretensão inicial verbalizada pelo autor se funda na 

alegada ocorrência de acidente de consumo, derivada de comercialização 

irregular/ilícita de combustíveis adulterados por parte da demandada, 

porque, em resumo, na data de 05/08/2017, seu filho teria realizado o 

abastecimento da camionete L200 TRITON 3.2, Placa NJT 1300, chassi n. 

93XJRKB8T8C700414, movida a diesel, em um dos postos de combustível 

da rede “Sana Elisa”, localizado no bairro Campo Velho esquina com a 

avenida General Melo, na Capital do Estado, e após rodar por 

aproximadamente 70 km, no dia seguinte o veículo apresentou defeito de 

funcionamento até parar completamente, tendo de ser guinchado à 

concessionaria Mitsubishi da região (Tauro Motors Veiculo Importados 

Ltda.). De acordo com o autor, na assistência técnica autorizada 

constatou-se que o defeito ocorrido se deu pela existência de partículas 

solidas e agua no combustível, ou seja, o diesel comercializado estaria 

misturado a uma grande quantidade de água, tornando o combustível 

improprio para consumo, o que provocou um prejuízo material da ordem de 

R$ 9.431.45 (Nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e cinco 

centavos), pelo conserto do veículo. À sua vez, a demandada, rejeitando 

a possibilidade de inversão do ônus da prova e requerendo 

reconhecimento de hipótese de arquivamento do feito, pela ausência de 

advogado na audiência inaugural, porque a demanda suplanta os 20 

salários mínimos, reverbera, em sede meritória, que o laudo emitido pela 

concessionária de veículos é unilateral e não serve a concluir que o 

combustível por ela comercializado fosse adulterado, salientando, 

ademais, que o próprio autor teria procurado a demandada, ofertando uma 

proposta de transação civil, admitindo que o combustível que causou as 

avarias no motor de sua camionete pudesse ser oriundo de abastecimento 

anterior, realizado na cidade de origem (Juína) e não aquele efetivado na 

unidade do bairro Campo Velho, na cidade de Cuiabá. De plano, quanto à 

preliminar, já fixou-se o entendimento por meio de Enunciado 

jurisprudencial emitido pelo Fonaje, que a necessidade de 

assistência/representação técnica nas ações de rito sumaríssimo 

superiores a 20 salários mínimos somente se institui a partir da fase 

probatória, não havendo que se falar em contumácia até a audiência 

instrutória, verbis: ENUNCIADO 36 – A assistência obrigatória prevista no 

art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se 

aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação Desse 

modo, rejeito a alegação defensiva, e porque acha-se evidenciada a 

controvérsia sobre os fatos judicializados, ou seja, a correlação entre o 

abastecimento realizado pelo autor nos postos de combustíveis da ré e os 

danos havidos no veículo, assim como a alegada existência de fato 

anterior (abastecimento na cidade de Juína/MT) que seria modificativo da 

situação alegada na peça vestibular e suscitada pela ré hipótese de 

desgaste natural das engrenagens e peças do sistema de motorização do 

carro, sem ligação com a afirmada adulteração de combustíveis, 

mostra-se clara a necessidade de dilação probatória, não para discutir 

laudos técnicos ou perícias complexas como aventado pela ré, porque 

diante do longo tempo ocorrido, prova técnica seria absolutamente inútil e 

descabida, mas sim para que as partes tragam a juízo elementos de 

convencimento sobre suas alegações. Desse modo, havendo 

necessidade de dilação probatória, sendo o rito sumaríssimo concentrado 

e marcado pela oralidade, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10/12/2018, às 14h, devendo as partes serem intimadas a 

comparecer, acompanhadas de testemunhas, sob pena de 

extinção/confissão e preclusão do direito de produzir provas. Publicado no 

próprio PJE. Juína, 28 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-56.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MILTON CAMILO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da Certidão negativa do Sr. Oficial no prazo de 05 

(Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000513-63.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT0005389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente para se 

manifestar quanto a inércia do Requerido no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010524-08.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVO JUCELINO DE BONA SARTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELLMAN NUTRICAO ANIMAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO CESAR GODOI DOS SANTOS OAB - SP325825 (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE OAB - SP101599 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME MICELLI NETTO OAB - SP301640 (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010013-73.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA CRISTIANE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-37.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA DE MATOS SAMARRENHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO POSSEBON CARVALHO OAB - RS0080514A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010082-37.2016.8.11.0025. REQUERENTE: POLIANA DE MATOS 

SAMARRENHO REQUERIDO: HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. 

PROJETO DE SENTENÇA Cuida-se de embargos de declaração manejados 

em face da sentença prolatada nos autos, aventando a embargante existir 

erro material na decisão, omissão na motivação e não apreciação das 

provas no processo. Discorre a embargante que a decisão prolatada é 

omissa por ausência de fundamentação uma vez que não apontou os 

argumentos da inicial que demonstram a existência de relação jurídica 

entre as partes. É o relatório. Decido Revelam os autos nítida hipótese de 

má compreensão da finalidade e da utilidade dos embargos de declaração 

em nosso sistema processual. À toda evidência o que pretende o 

recorrente é modificar o decisum objurgado, meio para o qual não se 

presta o recurso Salta aos olhos que no caso em concreto, certa ou 

errada, a decisão analisou e ponderou, ponto a ponto, os argumentos 

apresentados pelo embargante, logo, nada há de omissão nela que 

justifique a pretensão formulada. Desse modo, se a parte entende que a 

decisão contraria a lei ou a prova dos autos, deve se valer do meio 

recursal apto a alcançar seu objetivo, descabendo o manejo dos 

declaratórios apenas para expor o inconformismo da parte com o 

resultado da decisão. Nesse sentido, a seguinte decisão do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES ESTADUAIS 

APOSENTADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. QUESTÕES NÃO 

LEVANTADAS NA INSTÂNCIA A QUO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 

EFEITO INFRINGENTE. "QUESTIONÁRIO". ART. 535 DO CPC. 

IMPOSSIBILIDADE. A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente 

clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só tem 

aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão, em raríssima 

excepcionalidade, não se prestando eles a um reexame da matéria de 

mérito decidida no acórdão embargado. Os embargos opostos pelos 

servidores, além de trazerem questões novas, tem efeito de resguardar 

futura instituição de contribuição previdenciária. Impossibilidade. Os 

embargos estaduais revestem-se de um verdadeiro questionário ao órgão 

judicial que, tendo exprimido o sentido geral do julgamento da matéria 

abordada, não necessita tecer comentário sobre todos os pontos 

levantados. Ambos os embargos rejeitados. (EDROMS n. 10439, 5ª Turma, 

Ministro Relator: José Arnaldo da Fonseca, grifei) Inexistindo, por 

conseguinte, qualquer omissão, contradição ou obscuridade sobre 

qualquer ponto discutido e decidido na lide, rejeito os embargos 

declaratórios, que não se prestam ao fim de reformar a decisão atacada. 

Certifique-se quanto ao decurso do prazo concedido no mov. 33.1. Após, 

voltem para deliberações. Às providências. Juina-MT, 11 de Julho de 2018. 

Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga , VISTOS, 'HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína-MT, 11de Julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010383-18.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O 

(ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar Contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000408-23.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADERVAL BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO VINICIUS FARESIN DE OLIVEIRA OAB - MT20971/O 

(ADVOGADO(A))

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REINALDO TEOFILO DA SILVA (EXECUTADO)

HERTON PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para se manifestar acerca da Certidão negativa do Sr. 

Oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000306-35.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DONATON & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O 

(ADVOGADO(A))

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S G COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTH EMANUELLE BOURET SANT ANA NOGUEIRA OAB - MT18198/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000306-35.2016.8.11.0025. REQUERENTE: DONATON & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: S G COMERCIO E SERVICOS LTDA VISTOS, Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

cobrança por serviços prestados e alegadamente impagos, porque, 

segundo narra a peça vestibular, teriam as partes firmado contrato de 

locação de veículos/equipamentos (retro escavadeira) para construção, 

operação e manutenção das instalações de transmissão de energia 

elétrica, com origem na subestação de Jauru/MT e término na subestação 

de Vilhena/RO. De acordo com a autora, a requerida pagou parcialmente 

pelo aluguel da máquina, remanescendo, ainda, um saldo devedor 

atualizado de R$ 30.419,48, referente as notas fiscais de n. 240, 241 e 75 

(parcial). Em sua defesa, a ré afirma que adimpliu todas as obrigações 

referente ao aluguel da máquina, bem como os serviços de mobilização, 

juntando cópia das transferências bancárias efetuadas em nome da 

autora pugnando pela improcedência da ação. Impugnando a contestação, 

a autora verbera que os comprovantes apresentados não correspondem 

às notas fiscais cobradas nos autos e apresenta a relação das notas 

pagas e os respectivos comprovantes, insistindo que as notas fiscais n. 

240, 241 e 75 (adimplida parcialmente) pendem de quitação. Tratando-se 

de demanda cujas questões fáticas estão bem delineadas, resta evidente 

a desnecessidade de dilatação da instrução probatória, impondo-se ao 

julgador, como corolário lógico do princípio da duração razoável do 

processo, o dever de decidir diretamente a lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC, entregando a prestação jurisdicional de modo eficiente e célere. A 

solução da contenda é de singela definição, porque, em verdade, se 

resolve o litígio pela distribuição do ônus probatório, nos moldes definidos 

na legislação instrumental vigente. Vale dizer: como define o art. 373 do 

NCPC, cabia à autora como dever demonstrar o fato constitutivo do seu 

direito, ao passo que à demandada se impunha a obrigação de comprovar 

o fato extintivo do direito da autora. Em análise ao mérito da pretensão, 

verifica-se que a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, 

mediante a juntada da prova documental pertinente ao crédito a receber 

indicado nas notas fiscais de n. 240, 241 e 75 e impago até a presente 

data. A requerida, por seu turno, refutou de forma genérica a pretensão 

inicial, juntando apenas alguns comprovantes das transferência bancárias 

efetuadas à autora, sem discriminar a que notas ficais se referiam, ou 

seja, prova alguma produziu sobre fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do crédito do autor. Vale frisar: que diante do descuido da 

requerida em relacionar os pagamentos e as notas correspondentes, a 

autora, listou os comprovantes apresentados pela ré com a nota 

respectiva, não deixando dúvidas quanto a existência do débito 

perseguido nos autos. Assim, incide na hipótese a regra do art. 373 do 

CPC, afinal, a autora trouxe aos autos os elementos materializadores de 

seu crédito, ao passo que não cuidou a requerida de demonstrar o 

pagamento das notas fiscais aqui cobradas. Nesse sentido colho da 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE HOTELARIA – NOTAS FISCAIS SUBSCRITAS POR 

PREPOSTOS DA EMPRESA DEVEDORA – FALSIDADE DE DOCUMENTO – 

MERA ALEGAÇÃO – DÉBITO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera alegação de falsidade de documento 

não é suficiente para afastar a validade dos documentos apresentados 

pelo credor no interesse de comprovar a existência de seu crédito. 2. A 

nota fiscal com comprovação da efetiva prestação do serviço é suficiente 

à prova do crédito. 3. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

(TJMT, Ap 55537/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 

27/04/2018) Nestes termos e porque caberia à requerida impugnar as 

notas apresentadas ou ainda comprovar o seu adimplemento, é certo que 

a defesa apresentada é insuscetível de afastar a força probante da 

documental que aparelha a inicial, sendo portanto de rigor o acolhimento 

da cobrança. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 23.350,00 

(vinte e três mil, trezentos e cinquenta reais), a qual deverá sofrer 

incidência de juros de mora, de 1% ao mês, e corrigida monetariamente 

pelo INPC, desde a data do vencimento da obrigação pactuada, por se 

tratar de mora ex re. Considerando o que preceituam os arts. 54 e 55, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Transitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 013/2018-CA - TORNA PÚBLICO, o resultado definitivo 

concernente ao Processo Seletivo para Cadastro de Reserva de 

Estagiários de Nível Médio, para o Fórum da Comarca de Mirassol 

D’Oeste-MT, com a relação dos candidatos Classificados, bem como, do 

gabarito definitivo da prova realizada em 18/11/2018

* O Edital n° 013/2018-CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001591-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE SOUZA MAGALHAES OAB - MT19979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. R. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001591-37.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: VILMA SANTANA DOS SANTOS REQUERIDO: JEAN 

ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos. Em tempo, considerando que 

esta Magistrada estará em curso junto à ESMAGIS na data aprazada para 

a solenidade, aguardando à confirmação deliberação superior, com o fito 

de evitar a prática de atos desnecessários, REDESIGNO a audiência para 

o dia 14/02/2018 às 13h30min, devendo as partes serem intimadas. 

Ademais, em que pese a juntada de relatório psicossocial na residência da 

requerente, entendo necessário que se aguarde o aporte do laudo 

realizado também na residência do requerido, para melhor análise da 

modalidade de guarda e visitas aos menores. Portanto, aguarde-se a 

juntada de referido estudo e/ou a realização da audiência. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário com urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000560-79.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Intimação da advogada da parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, 
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pugnar o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001586-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001586-15.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: EUCLIDES CHIODI REQUERIDO: DURVALINA BENVENUTO 

CHIODI Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE INTERDIÇÃO C.C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA”, proposta por EUCLIDES CHIODI, na qual pleiteia a 

curatela da interditanda DURVALINA BENVENUTE CHIODI, ambos 

devidamente qualificados. Aduz na inicial que é filho do requerido e ante o 

impedimento do mesmo em gerir os atos da vida civil, em razão do quadro 

clínico a que está acometido, pugna, liminarmente, a nomeação como 

curador provisório para exercer a assistência necessária e para fins 

previdenciários. Os autos vieram conclusos. EIS A SÍNTESE DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO a inicial em todos os 

seus termos. Processo em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), eis que 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer 

tempo, caso inverídico as alegações. De pronto, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de 

direito indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. Por perseguir o autor tutela especifica, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora) e 

(c) pedido do autor. Assim, nota-se que a pretensão da parte autora está 

amparada dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela 

perseguida. Afinal, pela dicção do ordenamento jurídico, o curador do 

relativamente incapaz deve ser o parente mais próximo que ostentar 

melhores condições de exercer o múnus, razão porque vislumbro a 

evidência de parentalidade entre as partes, haja vista que o requerente é 

filha do interditando, estando preenchido o primeiro requisito (fumus boni 

iuris). Acerca do tema, os Tribunais Pátrios entendem que: “TJ-MG - 

103440804428430011 MG 1.0344.08.044284-3/001(1) (TJ-MG) Data de 

publicação: 28/08/2009 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA 

JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE CURADORA. FILHA QUE MORA, TRABALHA E 

CUIDA DO PAI. CURATELA DEFERIDA. -A curatela, sempre que possível, 

deve ser deferida à parente próximo do curatelado, pois presumidamente 

o "iusconsanguinis"" vincula o mais curador aos interesses do curatelado. 

-Defere-se deste modo a curatela do pai à filha, que com o mesmo mora e 

lhe dispensa todos os cuidados.” (negritos nossos) Logo, quanto ao 

preenchimento do segundo requisito (periculum in mora), restando ausente 

a presença de um curador, ameaçado estaria o direito do interditando em 

receber auxílio previdenciário, bem como promover a gerência dos atos 

civis de elevada importância diária. Nesse sentido: “TJ-MG - Agravo de 

Instrumento Cv AI 10024131654527002 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

23/07/2014 Ementa: INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. INCAPACIDADE CIVIL. NÃO 

COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. REFORMA DA 

DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE CURATELA 

PROVISÓRIA. - A antecipação de tutela consiste na concessão imediata 

da pretensão deduzida pela parte na petição inicial, mas para tanto é 

imprescindível que haja prova inequívoca capaz de convencer da 

verossimilhança da alegação e, além disso, que haja fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. - Somente é cabível a nomeação 

de curador provisório quando existem elementos de convicção seguros 

que evidenciem a incapacidade civil da interditanda e diante da ausência 

de qualquer elemento a demonstrar essa incapacidade, para justificar esta 

drástica e excepcional medida judicial, deve ser indeferida a tutela 

antecipada.” (negritos nossos) No mais, compete ao juiz, nos termos do 

artigo 1.775, § 2°, escolher como curador o descendente mais próximo em 

detrimento aos mais remotos, qual seja a requerente, desde que esse 

possua idoneidade e capacidade para exercer a curatela. Diante disso, 

compulsando os documentos encontradiços nos autos, justo que o munús 

recaia sobre a requerente e filho da interditanda, à medida que até o 

momento não há indicações de que pessoa diversa ostente melhores 

condições de exercê-la. Por essas razões, DEFIRO a tutela antecipada, de 

modo que NOMEIO o requerente EUCLIDES CHIODI, como curador 

provisório da interditanda, exclusivamente para fins previdenciários e 

assistência básica. Registre-se que a curadora provisória deverá juntar 

aos autos, mensalmente, as documentações pertinentes à prestação de 

contas no tocante à destinação do montante utilizado para atender a 

subsistência do interditando. Ademais, tendo em vista que a DPE patrocina 

os interesses da parte requerente, NOMEIO como defensor dativo do 

requerido, a advogada Juliano Barreto Lopes OAB/MT 20.450, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios, no importe de 1URH, ou seja, R$ 

896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), 

assim, CITE-SE o interditando na pessoa do seu defensor dativo, para 

comparecer ao interrogatório, que DESIGNO para o dia 29/11/2018, às 

15h00min, nos termos do art. 751 do NCPC. INTIME-SE a curadora 

provisória para comparecer à Secretaria deste Juízo para assinar o termo 

de compromisso e para comparecer à audiência de interrogatório já 

designada. INTIME-SE a assistente social deste Juízo para que realize um 

estudo social na residência da curadora provisória, a fim de averiguar as 

reais condições em que se encontra o interditado, assim como verificar a 

possibilidade deste exercer a curatela, encaminhando relatório conclusivo 

a este Juízo no prazo máximo de 15 (quinze) dias. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao 

MPE e à DPE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 15 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001800-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001800-06.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DO 

MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada por 

GILSON CARLOS FERREIRA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, cujo valor da causa atribuído ao processo pela parte 

autora foi de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). As Leis nº 

10.259/2001 (art. 3º, § 3º) e 12.153/2009 (art. 2º, § 4º) dispõem que no 

foro (comarca) onde estiver instalado Juizado Especial Fazendário, a sua 

competência é absoluta, com exceção aos casos previstos no §1º do art. 

2º, quais sejam: I - as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. O Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, por sua vez, por meio da Resolução n. 

004/2014/TP, atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública 

a competência para processar e julgar causas cujo valor seja no máximo 

de 60 (sessenta) salários mínimos. Referido posicionamento passou a ser 

adotado somente agora, ante o decurso do prazo previsto no art. 23 da 

Lei 12.153/2009 e tendo vista que com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico - PJE nesta Comarca como único sistema de processamento de 

informações e prática de atos processuais, em substituição do Sistema 

Projudi, obviamente com a observância da ressalva prevista pelo art. 2º, 

da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do processo naquele Juízo terá a 

mesma celeridade deste. Compartilhando do entendimento acima exposto: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de 

procedimento comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2º, §1º, da Lei 

12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. 

Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública que é 
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plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009. 

Inteligência do Provimento CSM nº 2.321/2016. Precedentes desta C. 

Câmara e da Câmara Especial. Decisão interlocutória tornada sem efeito, 

com determinação de redistribuição dos autos originários ao Juizado 

Especial da Comarca de Votuporanga, prejudicado o recurso interposto. 

(TJSP, AI 21365628920178260000, 13ª Câmara de Direito Público, Relator 

Spoladore Dominguez, j. 9 de agosto de 2017). APELAÇÃO CÍVEL – VARA 

DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCAI ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – LEI Nº 12.153/2009. A partir de 23 de 

junho de 2015,os Juizados Especiais da Fazenda Pública ficaram 

investidos de competência plena e absoluta para julgar as causas cíveis 

de que trata a Lei 12.153/09, excetuadas as hipóteses do §1º, art. 2º. 

(TJMG, AC 10000170180285001, 7ª Câmara Cível, Relator Wilson 

Benevides, j. 5 de novembro de 2017). Ante o exposto, DECLINO a 

competência para processar e julgar o presente feito para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca, devendo serem tomadas as 

medidas necessária para redistribuição perante referida vara, com a 

urgência que o caso requer. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste, 

26 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001186-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Raquel Ferreira Diogo (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA OAB - MT25784/O 

(ADVOGADO(A))

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Ao vigésimo quinto 

dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 16h30min, nesta 

cidade de Mirassol D’Oeste/MT, na sala de audiências da Primeira Vara, 

onde se encontravam presentes a Excelentíssima Senhora Doutora 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, MMª. Juíza de Direito, comigo Estagiária 

de Direito, nomeada Oficial Escrevente para o ato, a quem o MMª. Juíza 

ordenou que, após as formalidades de estilo, levasse a público o pregão 

da audiência de instrução e julgamento, nos Autos nº 

1001186-98.2018.8.11.0011. Feito o pregão, certificou-se a presença da 

parte autora, da DPE, do MPE e do requerente. Aberta a audiência, restou 

infrutífera ante a redesignação para 29/11/2018 às 16h00min, conforme ID 

nº16094892. A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte decisão: 

“Vistos. (I) Considerando a decisão do ID nº16094892, redesigando 

solenidade para 29/11/2018, às 16h, devendo a Secretaria de Vara 

expedir o necessário para realização do ato, inclusive, contatar o 

advogado nomeado quanto à possibilidade de comparecimento diante das 

várias redesignações; se não se puder fazer presente, CONCLUSOS à 

revogação da nomeação. CUMPRA-SE. Saem os presentes intimados.” Eu, 

____ (Andreia Fernanda Lemes Rojas), Estagiária de Direito, nomeada 

Oficial Escrevente para o ato, o digitei, encerrada às16h25min. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito Jose Dias da Cruz 

Dr. Marcus Vinicius Esbalqueiro Requerente Defensor Público Dr. Saulo 

Pires de Andrade Martins Promotor de Justiça

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001801-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001801-88.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DO 

MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada por 

GILSON CARLOS FERREIRA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, cujo valor da causa atribuído ao processo pela parte 

autora foi de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). As Leis nº 

10.259/2001 (art. 3º, § 3º) e 12.153/2009 (art. 2º, § 4º) dispõem que no 

foro (comarca) onde estiver instalado Juizado Especial Fazendário, a sua 

competência é absoluta, com exceção aos casos previstos no §1º do art. 

2º, quais sejam: I - as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. O Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, por sua vez, por meio da Resolução n. 

004/2014/TP, atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública 

a competência para processar e julgar causas cujo valor seja no máximo 

de 60 (sessenta) salários mínimos. Referido posicionamento passou a ser 

adotado somente agora, ante o decurso do prazo previsto no art. 23 da 

Lei 12.153/2009 e tendo vista que com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico - PJE nesta Comarca como único sistema de processamento de 

informações e prática de atos processuais, em substituição do Sistema 

Projudi, obviamente com a observância da ressalva prevista pelo art. 2º, 

da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do processo naquele Juízo terá a 

mesma celeridade deste. Compartilhando do entendimento acima exposto: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de 

procedimento comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2º, §1º, da Lei 

12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. 

Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública que é 

plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009. 

Inteligência do Provimento CSM nº 2.321/2016. Precedentes desta C. 

Câmara e da Câmara Especial. Decisão interlocutória tornada sem efeito, 

com determinação de redistribuição dos autos originários ao Juizado 

Especial da Comarca de Votuporanga, prejudicado o recurso interposto. 

(TJSP, AI 21365628920178260000, 13ª Câmara de Direito Público, Relator 

Spoladore Dominguez, j. 9 de agosto de 2017). APELAÇÃO CÍVEL – VARA 

DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCAI ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – LEI Nº 12.153/2009. A partir de 23 de 

junho de 2015,os Juizados Especiais da Fazenda Pública ficaram 

investidos de competência plena e absoluta para julgar as causas cíveis 

de que trata a Lei 12.153/09, excetuadas as hipóteses do §1º, art. 2º. 

(TJMG, AC 10000170180285001, 7ª Câmara Cível, Relator Wilson 

Benevides, j. 5 de novembro de 2017). Ante o exposto, DECLINO a 

competência para processar e julgar o presente feito para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca, devendo serem tomadas as 

medidas necessária para redistribuição perante referida vara, com a 

urgência que o caso requer. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste, 

26 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001804-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001804-43.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DO 

MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada por 

GILSON CARLOS FERREIRA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, cujo valor da causa atribuído ao processo pela parte 

autora foi de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). As Leis nº 10.259/2001 (art. 

3º, § 3º) e 12.153/2009 (art. 2º, § 4º) dispõem que no foro (comarca) 

onde estiver instalado Juizado Especial Fazendário, a sua competência é 

absoluta, com exceção aos casos previstos no §1º do art. 2º, quais 

sejam: I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, divisão 

e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções 
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fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – 

as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por sua vez, 

por meio da Resolução n. 004/2014/TP, atribuiu aos Juizados Especiais 

Cíveis e da Fazenda Pública a competência para processar e julgar 

causas cujo valor seja no máximo de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Referido posicionamento passou a ser adotado somente agora, ante o 

decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009 e tendo vista que 

com a implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJE nesta Comarca 

como único sistema de processamento de informações e prática de atos 

processuais, em substituição do Sistema Projudi, obviamente com a 

observância da ressalva prevista pelo art. 2º, da Portaria 396/2018-PRES, 

a tramitação do processo naquele Juízo terá a mesma celeridade deste. 

Compartilhando do entendimento acima exposto: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de procedimento 

comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2º, §1º, da Lei 

12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. 

Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública que é 

plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009. 

Inteligência do Provimento CSM nº 2.321/2016. Precedentes desta C. 

Câmara e da Câmara Especial. Decisão interlocutória tornada sem efeito, 

com determinação de redistribuição dos autos originários ao Juizado 

Especial da Comarca de Votuporanga, prejudicado o recurso interposto. 

(TJSP, AI 21365628920178260000, 13ª Câmara de Direito Público, Relator 

Spoladore Dominguez, j. 9 de agosto de 2017). APELAÇÃO CÍVEL – VARA 

DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCAI ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – LEI Nº 12.153/2009. A partir de 23 de 

junho de 2015,os Juizados Especiais da Fazenda Pública ficaram 

investidos de competência plena e absoluta para julgar as causas cíveis 

de que trata a Lei 12.153/09, excetuadas as hipóteses do §1º, art. 2º. 

(TJMG, AC 10000170180285001, 7ª Câmara Cível, Relator Wilson 

Benevides, j. 5 de novembro de 2017). Ante o exposto, DECLINO a 

competência para processar e julgar o presente feito para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca, devendo serem tomadas as 

medidas necessária para redistribuição perante referida vara, com a 

urgência que o caso requer. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste, 

26 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001809-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001809-65.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DO 

MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada por 

GILSON CARLOS FERREIRA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, cujo valor da causa atribuído ao processo pela parte 

autora foi de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). As Leis nº 

10.259/2001 (art. 3º, § 3º) e 12.153/2009 (art. 2º, § 4º) dispõem que no 

foro (comarca) onde estiver instalado Juizado Especial Fazendário, a sua 

competência é absoluta, com exceção aos casos previstos no §1º do art. 

2º, quais sejam: I - as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. O Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, por sua vez, por meio da Resolução n. 

004/2014/TP, atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública 

a competência para processar e julgar causas cujo valor seja no máximo 

de 60 (sessenta) salários mínimos. Referido posicionamento passou a ser 

adotado somente agora, ante o decurso do prazo previsto no art. 23 da 

Lei 12.153/2009 e tendo vista que com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico - PJE nesta Comarca como único sistema de processamento de 

informações e prática de atos processuais, em substituição do Sistema 

Projudi, obviamente com a observância da ressalva prevista pelo art. 2º, 

da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do processo naquele Juízo terá a 

mesma celeridade deste. Compartilhando do entendimento acima exposto: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de 

procedimento comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2º, §1º, da Lei 

12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. 

Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública que é 

plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009. 

Inteligência do Provimento CSM nº 2.321/2016. Precedentes desta C. 

Câmara e da Câmara Especial. Decisão interlocutória tornada sem efeito, 

com determinação de redistribuição dos autos originários ao Juizado 

Especial da Comarca de Votuporanga, prejudicado o recurso interposto. 

(TJSP, AI 21365628920178260000, 13ª Câmara de Direito Público, Relator 

Spoladore Dominguez, j. 9 de agosto de 2017). APELAÇÃO CÍVEL – VARA 

DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCAI ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – LEI Nº 12.153/2009. A partir de 23 de 

junho de 2015,os Juizados Especiais da Fazenda Pública ficaram 

investidos de competência plena e absoluta para julgar as causas cíveis 

de que trata a Lei 12.153/09, excetuadas as hipóteses do §1º, art. 2º. 

(TJMG, AC 10000170180285001, 7ª Câmara Cível, Relator Wilson 

Benevides, j. 5 de novembro de 2017). Ante o exposto, DECLINO a 

competência para processar e julgar o presente feito para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca, devendo serem tomadas as 

medidas necessária para redistribuição perante referida vara, com a 

urgência que o caso requer. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste, 

26 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001798-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001798-36.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DO 

MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada por 

GILSON CARLOS FERREIRA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, cujo valor da causa atribuído ao processo pela parte 

autora foi de R$ 2.689,53 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e 

cinquenta e três centavos). As Leis nº 10.259/2001 (art. 3º, § 3º) e 

12.153/2009 (art. 2º, § 4º) dispõem que no foro (comarca) onde estiver 

instalado Juizado Especial Fazendário, a sua competência é absoluta, com 

exceção aos casos previstos no §1º do art. 2º, quais sejam: I - as ações 

de mandado de segurança, de desapropriação, divisão e demarcação, 

populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as 

demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas 

sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 

autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que 

tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 

servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. O 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por sua vez, por meio da 

Resolução n. 004/2014/TP, atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da 

Fazenda Pública a competência para processar e julgar causas cujo valor 

seja no máximo de 60 (sessenta) salários mínimos. Referido 
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posicionamento passou a ser adotado somente agora, ante o decurso do 

prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009 e tendo vista que com a 

implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJE nesta Comarca como 

único sistema de processamento de informações e prática de atos 

processuais, em substituição do Sistema Projudi, obviamente com a 

observância da ressalva prevista pelo art. 2º, da Portaria 396/2018-PRES, 

a tramitação do processo naquele Juízo terá a mesma celeridade deste. 

Compartilhando do entendimento acima exposto: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de procedimento 

comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2º, §1º, da Lei 

12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. 

Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública que é 

plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009. 

Inteligência do Provimento CSM nº 2.321/2016. Precedentes desta C. 

Câmara e da Câmara Especial. Decisão interlocutória tornada sem efeito, 

com determinação de redistribuição dos autos originários ao Juizado 

Especial da Comarca de Votuporanga, prejudicado o recurso interposto. 

(TJSP, AI 21365628920178260000, 13ª Câmara de Direito Público, Relator 

Spoladore Dominguez, j. 9 de agosto de 2017). APELAÇÃO CÍVEL – VARA 

DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCAI ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – LEI Nº 12.153/2009. A partir de 23 de 

junho de 2015,os Juizados Especiais da Fazenda Pública ficaram 

investidos de competência plena e absoluta para julgar as causas cíveis 

de que trata a Lei 12.153/09, excetuadas as hipóteses do §1º, art. 2º. 

(TJMG, AC 10000170180285001, 7ª Câmara Cível, Relator Wilson 

Benevides, j. 5 de novembro de 2017). Ante o exposto, DECLINO a 

competência para processar e julgar o presente feito para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca, devendo serem tomadas as 

medidas necessária para redistribuição perante referida vara, com a 

urgência que o caso requer. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste, 

23 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000635-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA CLUBI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SOARES DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000635-21.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): OSVALDO PEREIRA CLUBI RÉU: MARCIO SOARES DE 

OLIVEIRA Vistos. Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela OSVALDO 

PEREIRA CLUBI em desfavor de MARCIO SOARES DE OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificado nos autos. Citado em ID 15768807, o executado 

opôs embargos monitórios em ID 15969177, ao argumento preliminar de 

indeferimento da inicial por falta de documentos necessários para 

embasar o pleito, e quanto ao mérito sustentou que houve transferência 

bancária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e que o restante de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) teria sido entregue em mãos ao requerente. 

Instado a manifestar, o autor reconheceu o pagamento por meio de 

transferência bancária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), contudo, 

afirma não ter sido pago o remanescente de 2.000,00 (dois mil reais), o 

qual atualizado totaliza R$ 2.816,11 (dois mil oitocentos e dezesseis reais 

e onze centavos). Vieram-me os autos conclusos para decisão. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Os embargos monitórios 

constituem meio de defesa para a ação monitória, sendo que nos termos 

do §1º do art. 702 do CPC este poderá conter todo tipo de matérias 

utilizados como defesa no procedimento comum. Assim, conheço dos 

embargos para discussão. Considerando que a lide, após o 

reconhecimento pelo autor do pagamento parcial do débito, se restringiu a 

existência ou não de valor remanescente a ser pago pelo requerido, o qual 

totalizaria R$ 2.816,11 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e onze 

centavos), tendo este alegado haver testemunha da entrega de referido 

montante em mãos ao reclamante, entendo necessária a instrução do feito 

e produção de prova testemunhal, bem como depoimento pessoal das 

partes. Portanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/12/2018, às 16h15min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo legal, sob pena de preclusão, bem como ainda 

deverão os causídicos providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. Por fim, sobre a 

distribuição do ônus da prova (art. 357, III, CPC) ressalto que caberá a 

cada uma das partes nos limites previstos no art. 373 do Estatuto 

Processual Civil. INTIMEM-SE, consignando as advertências legais. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 6 de novembro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000635-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA CLUBI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SOARES DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000635-21.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): OSVALDO PEREIRA CLUBI RÉU: MARCIO SOARES DE 

OLIVEIRA Vistos. Ante o teor da renúncia de ID 16621233, NOMEIO como 

defensor dativo do requerido a advogada GLEICA TEICHE MOURA OAB/MT 

25301/O, arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

01 (um) URH, ou seja, R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e 

cinquenta e um centavos) para atender os interesses do requerido, 

podendo ser arbitrados eventuais honorários posteriormente, em sendo 

visualizada a necessidade de maior atuação. No mais, AGUARDE-SE a 

audiência designada. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 28 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000514-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATADOURO UNIAO LTDA - ME (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1000514-90.2018.8.11.0011. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: MUNICIPIO DE 

MIRASSOL D'OESTE, MATADOURO UNIAO LTDA - ME Vistos. Ante a 

proximidade da solenidade designada, AGUARDE-SE a realização da 

mesma, oportunidade na qual após manifestação do Parquet será 

deliberado acerca da possibilidade de reabertura do estabelecimento. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 27 de novembro 

de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235486 Nr: 461-97.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Clementino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4656/MT

 Intimação dos Procuradores das partes de que foi expedido Carta 

Precatória para a Comarca de Apiacás-MT com a finalidade de 

Penhora/Avaliação e Hasta Publica. Igualmente fica o Procurador da parte 

Exequente intimado para efetuar o preparo da Carta Precatória a qual 

encontra-se em Cartório para posterior encaminhamento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253880 Nr: 5159-15.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcione de Freitas Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Evangelista da Silva - 

OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 59, de modo que PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, compareça a 

DPE, a fim de dar o devido andamento e realizar sua defesa processual.

Transcorrido o prazo in albis, À Defensoria Pública para pugnar oque 

entender de direito.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232760 Nr: 3460-57.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAG, AGVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 103, de modo que PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, compareça a 

DPE, a fim de dar o devido andamento e realizar sua defesa processual.

Transcorrido o prazo in albis, À Defensoria Pública para pugnar oque 

entender de direito.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 29927 Nr: 728-50.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonor de Oliveira Zarzenon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, ao analisar detidamente o presente feito, após o retorno 

dessa Magistrada de sua licença maternidade, lhe causou grande 

surpresa as palavras dirigidas ao Juízo na petição de fls. 160/163, tendo 

em vista que sempre decidiu primando pela imparcialidade e urbanidade.

Ora, tanto anos dedicados à Magistratura, e, sem qualquer tipo de 

motivação razoável, o douto causídico emana de forma livre e demasiada 

discurso desarazoado, visando única e exlcusivamente denegir a imagem 

dessa Magistrada construído sob os pilares da boa-fé, honestidade, 

integridade, além de todos os outros princípios que norteiam tanto a 

Adminsitração Pública, enquanto julgadora, bem como do Código de 

Processo Civil.

Assim, registro a impropriedade técnica pelo peticionante que não condiz 

com a realidade e que é digno de repulsa.

No mais, antes de apreciar o pedido de habilitação de herdeiros às 

fls.128/148, verifico que na certidão apresentada à fl.132, a de cujus 

deixou 07 filhos sendo 2 falecidos.

 Desse modo DETERMINO que INTIME-SE a patrona constituída nos autos 

para juntar as certidões de óbito dos herdeiros falecidos aos autos, com o 

fito de averiguar se os de cujus possuem filhos para serem seus 

sucessores na presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da habilitação.

Após, CUMPRA-SE a decisão de fl.168.

Por fim, CONCLUSOS.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256294 Nr: 195-42.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Garcia Sebaldeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Vistos.

Tendo em vista que a questão encartada nos autos não comporta 

transação, mormente em razão da natureza jurídica, tendo sido, por isso, 

vedado expressamente por lei (art.17, § 1º, Lei 8.429/92), INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, AO MPE para o 

mesmo desiderato.

Por fim, façam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, com a máxima urgência, por se tratar de processo com 

matéria (Ação Civil de Improbidade Administrativa) inserida na Meta 

04/2018 do CNJ.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 96437 Nr: 32-43.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Termisa Machado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora, à fl.208, requereu a suspensão do presente feito, pelo 

prazo de 12 (doze) meses, visto que se encontra com dificuldades de 

encontrar os herdeiros.

Pois bem. O CPC no art.313 dispõe as hipóteses legais de suspensão, e 

analisando o pleito encimado, verifiquei que não está em harmonia com o 

artigo mencionado.

Desta feita, INDEFIRO o pedido pugnado, de modo que DEFIRO 30 (trinta) 

dias do prazo pleiteado, haja vista que é tempo razoável para sanar as 

dificuldades.

Escoado o prazo da suspensão, INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259116 Nr: 1471-11.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pereira, Iraci Pereira Gomes, Roselena 

Aparecida Pereira dos Santos, Ana Candida da Silva Fernandes, Elizabete 

Santiago de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D'Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256267 Nr: 174-66.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdMD-, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Vistos.

Em que pese o teor da informação de fl. 110 prestada pela farmácia 

responsável pela aquisição do medicamento necessário ao tratamento da 

autora, verifico que suas afirmativs vieram desacompanhadas de provas 

documentais, tal qual a nota fiscal da aquisição do produto, desta feita, 

DETERMINO a intimação da mesma, pela via mais célere possível, para que 

acoste aos autos, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a nota fiscal que 

comprove o imposto aludido e o aumento dos valores informados, sob 

pena de impossibilidade de deferimento de novo bloqueio.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247588 Nr: 1918-33.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Fonseca da Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto, com o fito de dar efetivada a liminar deferida nos autos, 

DETERMINO:I) o bloqueio de verbas no valor de R$ 6.154,20 (seis mil, 

cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), pelo critério menor 

preço (orçamento de fl. 16), nas contas do Estado de Mato Grosso, 

suficiente para 01 (um) ano de tratamento.II) Empós, INTIME-SE o 

requerente para no prazo de 30 (trinta) dias após a compra, prestar 

contas nos autos acerca da aquisição dos remédios, sob pena de 

suspensão do repasse dos valores.Observe-se ainda a necessidade de 

que nas notas fiscais deve constar, na forma do artigo 180, VII, a, do 

Decreto Estadual 2212/2014 as seguintes informações complementares: 

local de entrega, número do processo, nome do autor e seu CPF, e a 

inscrição “em cumprimento ao mando judicial expedido pelo Juízo do 

Juizado da Fazenda Pública”. O protocolo da nota deve ainda vir 

acompanhado do comprovante de entrega assinado pela parte autora ou 

seu representante. Além da necessidade de fornecer uma cópia da nota 

fiscal à parte autora, que deverá anexá-la ao processo no prazo de até 10 

(dez) dias, contados da entrega do medicamento.Em cumprimento ao art. 

10, § 4º do Provimento n.º 02/2015/CGJ-MT, após a apresentação da nota 

fiscal, intime-se o ente público para que se manifeste acerca da prestação 

de contas facultando-lhe a adoção das providências necessárias, no 

prazo de 10 (dez) dias. E ainda, comuniquem-se as Secretarias de Saúde 

e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE-MT 

(Secretaria de Controle Externo de Auditorias Especiais) acerca da 

documentação comprobatória dos gastos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 23 de novembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 218083 Nr: 3317-05.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Autos n. 3317-05.2014.811.0011 (Código: 218083)

Vistos.

Entrementes a petição de fls. 91/92, verifico que dela não se depreende 

qualquer pedido, mas apenas notícia de descumprimento do acordo 

entabulado pelas partes.

Assim, considerando a aplicação do art. 274, parágrafo único, do NCPC, 

aguarde-se no arquivo eventual pedido de desarquivamento, nos termos 

da r. sentença de fls. 70

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de agosto de 2016.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001546-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

O. D. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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P. J. B. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001546-33.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): OZIANE DE MIRANDA ROSA RÉU: PEDRO JANUARIO 

BEZERRA Vistos. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. A 

autora requer liminarmente a restrição veicular dos bens amealhados 

durante o matrimônio, a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa 

jurídica, o bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias da empresa 

jurídica e do esposo, a averbação deste processo à margem da matrícula 

do bem imóvel constituído na constância do casamento, bem como pugna 

pela concessão de alimentos provisórios para a filha e para requerente. 

Todavia, diante da vultuosa quantidade de bens e de pedidos e aliado a 

ausência de elementos que autorizam o deferimento imediato da liminar, 

incumbe ao Juízo exercer com prudência redobrada a análise do acervo 

probatório e eventual prejuízo as partes. Assim sendo, vê-se que a 

documentação apresentada na inicial (ID n.15741031), por si só, não se 

mostra suficiente para autorizar o almejado pronunciamento judicial, razão 

pela pela POSTERGO a análise do pedido liminar e, por corolário, DESIGNO 

audiência de justificação para o dia 29/11/2018, às 15h00, devendo a 

parte autora trazer testemunhas independentemente de intimação. CITE-SE 

a parte demandada para comparecimento à audiência, cientificando-a de 

que o prazo para contestar a ação, contar-se-á da intimação da decisão 

que deferir ou não a medida liminar. Ciência ao MPE. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Mirassol 

D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001574-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001574-98.2018.8.11.0011. 

Vistos. DEFIRO o pedido de habilitação formulado no ID nº.: 16617327, 

razão pela qual determino que a Secretaria deste Juízo proceda conforme 

solicitado. ÀS PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000525-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. O. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT0005286A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000525-22.2018.8.11.0011. 

Vistos. DEFIRO o pedido de habilitação formulado no ID nº.: 16697790, 

razão pela qual determino que a Secretaria deste Juízo proceda conforme 

solicitado. ÀS PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001799-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON DUARTE (REQUERIDO)

 

Compulsando os autos, verifico que o Sistema PJe acusa a inexistência de 

recolhimento das guias de pagamento das custas e taxas judiciárias, 

assim, intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, vinculando a guia de recolhimento aos autos, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal 

(Assinado Digitalmente)

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105100 Nr: 2574-34.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAB, IBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2574-34.2010.811.0011

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Sônia Ardaia Brito e Isabela Brito Maria

PARTE REQUERIDA: Rozenildo Maria

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Rozenildo Maria,Cpf: 00784911185, 

Rg: 001162982 SSP MS Filiação: Hilario Maria e Ana Luiza Ribeiro, data de 

nascimento: 21/06/1977, brasileiro(a), natural de Corumbá-MS, casado(a), 

porteiro.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/11/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 456,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Executada Rozenildo Maria acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Isabela 

Brito Maria, menor, representada por sua genitora Sra. Sonia Ardaia Brito 

em face de Rozenildo Maria todos devidamente qualificados nos 

autos.Tendo em vista o teor da manifestação de fl. 221/221-v°, verifica-se 

que a parte autora mesmo sendo devidamente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, manteve-se inerte, demonstrando assim o 

desinteresse da parte autora, sendo assim JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do Novo 

Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

e despesas processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste-MT, 05 de novembro de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

Eu, Camila Vitória Buchmann Teixeira, Estagiária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de novembro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Gestora Judiciária em Substituição

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250464 Nr: 3249-50.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucicleia Cirlene Pereira, Clara Jhenifer Pereira Pequeno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Pequeno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Intimar o advogado da parte executada acerca da R. Decisão de fls. 86, 

cujo teor transcrevo:Autos n. 3249-50.2017.811.0011 (Código: 

250464)Vistos.Cuida-se de Execução de Alimentos proposta por C. J. P. 

P., menor, representada pela genitora Lucicleia Cirlene Pereira, em face de 

Gilmar Pequeno, todos qualificados. Às fls.64/65 fora decretada a prisão 

civil do executado, pelo prazo de 60 (sessenta dias). A prisão civil foi 

cumprida no dia 14/09/2018, conforme ofício à fl. 74.À fl. 85 fora 

certificado o transcurso do prazo da prisão civil do executado.Os autos 

me vieram conclusos.Eis o breve relatório. Fundamento. Decido.Pois bem, 

sem delongas desnecessárias, compulsando os autos verifico que o 

executado está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que se encontra 

preso mais tempo do que o determinado pela decisão que decretou a 

segregação, razão porque a expedição do alvará de soltura para imediata 

liberação do requerido é medida que se impõe.No ponto, o artigo 19 da Lei 

de Alimentos, lei específica, razão porque deve ser aqui aplicada, dispõe: 

Art. 19. O juiz, para instrução da causa ou na execução da sentença ou 

do acordo, poderá tomar todas as providências necessárias para seu 

esclarecimento ou para o cumprimento do julgado ou do acordo, inclusive 

a decretação de prisão do devedor até 60 (sessenta) dias.In casu, este 

Juízo entendeu prudente a decretação da prisão civil pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, prazo este previsto pela lei especial, de modo que, 

excedido tal prazo, a manutenção da prisão se configura em 

constrangimento ilegal, com o olhar volvido ao iminente término do prazo. 

Nesse sentido:“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRAZO 

DA PRISÃO CIVIL EXPIRADO. Tendo o paciente cumprido o período de 30 

dias de prisão fixados pelo Magistrado a quo, configurada a perda do 

objeto do writ e, por conseguinte, prejudicado o exame. HABEAS CORPUS 

PREJUDICADO. (Habeas Corpus Nº 70071258602, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 

10/11/2016).(negrito nosso)”

“PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO DO 

DEVEDOR. PRAZO. EXCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SOLTURA. 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. 1. A prisão civil em decorrência de inadimplemento 

de alimentos constitui meio coercitivo para compelir o devedor a cumprir 

sua obrigação, sendo legítima quando presentes os requisitos 

estabelecidos pelo art. 733 do Código de Processo Civil. 2. Ultrapassado o 

limite máximo para o tempo de prisão civil por inadimplência quanto à 

prestacão alimenticia, resta configurado o constrangimento ilegal, o que 

impõe a concessão da ordem de habeas corpus. 3. Habeas corpus 

conhecido. Ordem concedida. (TJ-DF - Habeas Corpus : HBC 

20150020186847, Orgão Julgador 3ª Turma Cível, Publicação Publicado no 

DJE : 26/01/2016 . Pág.: 150, Julgamento 16 de Dezembro de 2015, Relator 

MARIA DE LOURDES ABREU)”

 Ora, prescinde de nova decisão judicial à soltura do executado, eis que, 

transcorrido o prazo da prisão civil sem o pagamento, ope legis sua 

soltura, contudo, verifico que a decisão proferida fora omissa quanto à 

imediata soltura do segregado em caso de escoamento do referido 

prazo.Assim, visando evitar o encarceramento ilegal do executado em 

caso de transcurso do prazo da prisão sem o adimplemento ou 

comunicação de realização de acordo entre as partes, DETERMINO que 

seja oficiado ao Diretor da Cadeia Pública de Mirassol D’oeste/MT para que 

COLOQUE IMEDIATAMENTE o executado GILMAR PEQUENO em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiver preso.SERVE A PRESENTE COMO 

ALVARÁ DE SOLTURA e mandado, salvo se preso por outro 

motivo.INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE com 

urgência.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’oeste/MT, 14 de novembro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256216 Nr: 145-16.2018.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gonçalves da Silva 

Palermo - OAB:24344/0

 Intimar o advogado da parte requerida acerca da R. Sentença de fls.62, 

cujo dispositivo transcrevo:"... Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de DECRETAR o divórcio entre as partes, 

dissolvendo o vínculo matrimonial até então existente entre Fernandes de 

Souza da Silva e Fátima Aparecida Rodrigues da Silva.Transitada em 

julgado, nos termos do art. 10, I, do Código Civil e arts. 29 a 33, parágrafo 

único, da Lei dos Registros Públicos, expeça-se o pertinente mandado de 

averbação ao Registro Civil em que se registrou o casamento aqui 

dissolvido (art. 1.571, § 1º, do CC), para que seja averbada a presente 

sentença (art. 10, I, do Código Civil c/c art. 29, § 1º, a, da Lei 6.015/1973), 

observando o que dispõe a CNGC. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste, 

MT, 7 de novembro de 201Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186986 Nr: 2208-87.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.267, cujo 

teor transcrevo:Trata-se de cumprimento de acordo judicial de partilha de 

bens proposta por Lucia da Silva, em face de Jonas Gomes da Silva 

aviada com escopo de obter tutela judicial específica, sendo que o feito 

tramitou regularmente conforme preceitos da legislação de regência, tendo 

as partes pugnado pela homologação do acordo de fl. 264/264-vº.Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-la.Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito.Consigno ainda que em caso de 

descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. Condeno a parte executada 

ao pagamento das despesas e custas processuais. Contudo, suspendo a 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, proceda a Secretaria com o arquivamento dos autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias.P. R. I. 

Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste/MT, 05 de novembro de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71397 Nr: 471-88.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Machado de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R. Sentença de fls.232, 

cujo teor transcrevo:Conforme se infere à fl. 231-vº, vislumbra-se que o 

executado efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não 

havendo verbas a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 
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mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212579 Nr: 2482-17.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Affonso Gianini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.128, cujo 

teor transcrevo:Conforme se infere à fl. 110/114, vislumbra-se que o 

executado efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não 

havendo verbas a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232416 Nr: 3243-14.2015.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSG, RSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3243-14.2015.811.0011

 ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Rayane de Souza Gomes e Rosiane Siqueira de 

Souza

PARTE REQUERIDA: Carlos Gomes Pereira

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Carlos Gomes Pereira Filiação: Sebastião 

Pereira e Neide Gomes Pereira, brasileiro(a),

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/09/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 2.836,80

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por Rayane de 

Souza Gomes, menor impúbere, representada por sua genitora Rosiane 

Siqueira de Souza em face de Carlos Gomes Pereira, aduzindo, em 

síntese, que manteve um relacionamento amoroso com o requerido e que 

desta união nasceu a menor. Aduziu ainda que o requerido não esta 

contribuindo com a criação e manutenção da filha e, ao final, requereu o 

arbitramento dos alimentos em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. Com 

a inicial vieram os documentos de fls. 07/09.A inicial fora recebida às fls. 

36/36-vº, oportunidade em que foi designada audiência de 

conciliação/mediação, bem como arbitrado alimentos provisórios em favor 

da menor. O requerido fora citado por edital, conforme se infere à fl. 66.À 

fl. 72 fora nomeado curador especial, ocasião em que fora apresentada 

contestação por negativa geral às fls. 76/78.Réplica carreada às fls. 

79/79-vº. Instado, o Ministério Público ofertou parecer às fls. 81/81-vº.Os 

autos vieram conclusos.É O RELATO DO NECESSÁRIO.FUNDAMENTO E 

DECIDO.Antes de se adentrar ao mérito da questão, é necessário que se 

esclareça que o instituto jurídico-processual do julgamento antecipado da 

lide é amparado pelo art. 355 do Novo Código de Processo Civil, aplicável 

aos casos de incidência da revelia ou àquelas hipóteses em que toda a 

matéria de julgamento da causa já se encontra inserida no feito. É 

necessário se mencionar que o processo encontra-se maduro o suficiente 

à prolação da sentença, já que é prescindível a produção de prova em 

audiência, pois as provas encartadas nos autos são bastante para o 

deslinde do feito. Inexistindo matérias preliminares a serem enfrentadas, 

não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da demanda, existindo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485, VI do CPC, 

não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos 

pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC), passo ao mérito.Pois 

bem.Como é cediço, é dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da 

Constituição Federal).A fixação dos alimentos, esta se subsome à 

verificação da equação necessidade/possibilidade/razoabilidade, 

conforme regra descrita no art. 1.694, § 1º, do Código Civil. Assim, 

incumbe ao Judiciário a condenação ao pagamento das obrigações 

alimentares, face ao caráter cogente da norma atinente a direito 

indisponível, sendo essa questão pacífica nos tribunais, não necessitando 

maiores motivações.Nesse diapasão, há prova de parentesco entre a 

criança, a requerente e o requerido, conforme demonstra a certidão de 

nascimento juntada à fl. 08.Comprovada está à necessidade da 

requerente à prestação dos alimentos, necessidade esta que, aliás, 

considera-se presumida, incumbindo ao requerido o ônus de comprovar 

que a requerente deles não necessita. Dessa forma, à míngua de outros 

elementos, o pedido inicial comporta procedência para que seja fixado os 

alimentos definitivos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do 

requerido, quantia esta que se mostra adequada aos gastos ordinários da 

menor, o qual necessita do referido auxílio para às suas despesas na 

medida de suas condições socioeconômicas. Portanto, visando o bem 

estar das crianças e nos termos do art. 33 ss da Lei 8.069/90 e demais 

fundamentos, levando em consideração o fato de que a requerente possui 

as prementes condições para educar e zelar pelo seu desenvolvimento 

moral, intelectual e cultural, não há óbice ao acolhimento dos pedidos 

constantes na exordial. Diante do exposto, em conformidade com o art. 

229 da CF/88 c/c § 1º do art. 1.694 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE a 

ação para CONDENAR o requerido CARLOS GOMES PEREIRA a pagar o 

valor correspondente a 30% (trinta por cento) de salário líquido mensal a 

menor RAYANE DE SOUZA GOMES a título de alimentos, inclusive o 13º 

(décimo terceiro) salário, devendo a referida obrigação ser adimplida até o 

dia 10 (dez) de cada mês, retroagindo esta decisum à data da citação 

inicial. As despesas extraordinárias consistente em tratamento médico, 

odontológico e ambulatorial deverão ser rateadas entre as partes na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos genitores, 

mediante apresentação de nota fiscal.Intime-se a requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, fornecer a este Juízo número de conta corrente 

ou conta-poupança para depósito das obrigações alimentícias, se ainda 

não o fez.Sem custas e despesas processuais.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste – MT, 07 de novembro de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito

Eu, Camila Vitória Buchmann Teixeira, Estagiária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de novembro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Gestora Judiciária em Substituição

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000083-90.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

REQUERIDA para que apresente os dados bancários necessários à 

liberação do montante excedente constante nos presentes autos, 

consoante estipulado e determinado pela R. Decisão de Id. 16428247, 

sendo eles: nome beneficiário, CPF/CNPJ, Banco, Agencia, Conta e tipo de 

Conta, no prazo de 05 (cinco) dias. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 28 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010451-44.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIONIZIO DE ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

8010451-44.2014.8.11.0011. EXEQUENTE: JOSE DIONIZIO DE 

ALBUQUERQUE EXECUTADO: OI S/A Vistos em Correição. Processo em 

ordem. AGUARDE-SE o transcurso do prazo, cumprindo-se os termos da 

última decisão proferida. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de 

novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-86.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRE NATALINO MAZZARINI XAVIEIR (TERCEIRO INTERESSADO)

EDVALDO LEONEL CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010142-86.2015.8.11.0011. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA Vistos em correição. Em 

que pese os autos terem vindo para sentença, verifico que ainda não foi 

franqueado às partes prazo para oferta dos memoriais finais, conforme 

determinado em decisão de ID 5197082. Assim, INTIMEM-SE as partes para 

tal fim, nos moldes e prazos legais. Somente então, CONCLUSO para 

sentença. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 27 de 

novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-12.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010328-12.2015.8.11.0011. REQUERENTE: LUCIA HELENA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos em correição. RECEBO os 

Embargos à Execução. Nos termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 

9.099/95, e art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte embargada, na 

pessoa de seu advogado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze 

dias), sob pena de, não o fazendo, serem considerados verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE o 

embargante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a 

mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 

370 do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo 

cumprido e certificado, REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos 

do Enunciado 52, do FONAJE. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010649-13.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

C J B COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS WELBE KRAYCHETE BARRETO OAB - BA44692 

(ADVOGADO(A))

KELLY CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA OAB - GO34307 

(ADVOGADO(A))

ANDRE FREIRE GALVAO OAB - MG163858 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010649-13.2016.8.11.0011. REQUERENTE: C J B COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME REQUERIDO: CONNECT INFORMACOES E 

TECNOLOGIA SA Vistos em correição. Os autos vieram conclusos para 

análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 12804855 ao 

argumento de excesso de execução e pugnando pela condenação da 

exequente em litigância de má-fé por tentar rediscutir o mérito já coberto 

pela coisa julgada. Instado, o exequente apresentou manifestação em ID 

15695425, argumentando ter pago nove parcelas e pela execução do 

valor de R$ 528,24 (quinhentos e vinte e oito reais e vinte e quatro 

centavos). Os autos vieram conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA, 

embora dispensável, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o 

mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, consigno que os 

argumentos tecidos pelo impugnante merecem acolhida, eis que o valor do 

dano material foi devidamente consignado no acórdão de ID como sendo 

de R$ 54,69 (cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), não 

havendo qualquer menção a outras parcelas. Inteira razão assiste ao 

impugnante ao afirmar que em sede de execução de sentença é incabível 

a rediscussão do mérito ou fugir dos termos julgados, sob pena de ofensa 

à segurança jurídica e à coisa julgada. No julgamento do acórdão houve 

expresso pronunciamento acerca dos demais ressarcimentos 

pretendidos, senão vejamos: “Acontece que analisando os documentos 

que instruíram a petição inicial, observo a Autora não comprovou que 

realizou o pagamento das obrigações vencidas em 20.04.2016 e 

15.06.2016, respectivamente, nos valores de R$ 150,23, R$ 57,67, R$ 

87,93 e R$ 56,18, pois apenas acostou aos autos os correspondentes 

boletos bancários, mas sem a prova de tenha realizado as correlatas 

quitações. Também averiguo que os comprovantes de pagamentos das 

obrigações vencidas em 15.09.2016, nos valores de R$ 56,59 e R$ 69,25, 

trata-se de simples agendamento e não há provas que tais valores foram 

debitados na conta corrente indicada na data aprazada, de modo que tais 

documentos também não se prestam para o fim desejado. De modo que 

somente restaram comprovados os pagamentos das parcelas vencidas 

em 14.10.2016, ambas no valor de R$ 54,69, assim sendo, como a 
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empresa autora reconhece que uma dessas mensalidades é devida, de 

modo que somente faz jus a restituição da quantia de R$ 54,69 e que 

deverá ocorrer em sua forma simples, ante a ausência de prova na 

ocorrência de má-fé, quando da realização de tais cobranças.” Se a 

requerente pretendia o ressarcimento pelas ditas nove parcelas deveria 

ter se valido no momento certo de recurso cabível para alterar o 

julgamento acima citado e fazer constar no acórdão tais especificações, 

contudo, não o fez, restando apenas o montante acima citado a título de 

ressarcimento. Diante do exposto, desnecessárias maiores delongas, 

ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença oposta. Deixo de 

condenar a requerente a litigância de má-fé por entender que não 

restaram demonstrados os requisitos de referido instituto. Ademais, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar acerca do valor depositado 

pela executada, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo desde já que o 

silêncio será interpretado como quitação integral. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste-MT, 27 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-66.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREIRA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODER BESSA E SILVA OAB - MT17779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010111-66.2015.8.11.0011. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA 

PERES REQUERIDO: OI S/A Vistos. Considerando o petitório de ID 

n.15353611, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias. Com o transcurso do prazo ou encerrada a Recuperação 

Judicial, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugne o que entender de direito na execução. Outro cenário, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 

de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE FERREIRA MAIA DIOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000356-35.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ELIENE FERREIRA MAIA 

DIOGO REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por ELIENE FERREIRA MAIA DIOGO em face da r. 

sentença proferida em sede de juízo singular, por ação pelo rito da Lei 

9099/95 proposta sob o desfavor de GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. A embargante alega a presença 

de obscuridade na r. sentença singular devido constar em análise à 

preliminar da empresa ré concernente a certidão de negativação, tema não 

fundamentado em contestação; bem como constar em menção ao dano 

moral ter sido o produto um umidificador, sendo que o tema em questão se 

refere à um aparelho celular; no mais, aponta pela necessidade de 

indenização em vista do dano moral caracterizado. Em que pese o objetivo 

claramente modificativo dos presentes embargos, passa-se à sua análise 

com procedência em parte das alegações opostas. PRELIMINAR 

Inicialmente, quanto ao tema da preliminar em debate, mister fundamentar 

que a empresa ré aponta pela ilegitimidade de parte devido não ser a 

fabricante do produto. Contudo, diferentemente do alegado pela ré, não há 

que se falar em ilegitimidade passiva diante da responsabilidade solidária 

presente em toda relação consumeirista. O Código de Defesa do 

Consumidor determina pela responsabilidade solidária entre todos que 

estejam envolvidos na cadeia até que se resulte no destinatário final. Ou 

seja, por se tratar de parte que participou diretamente da relação jurídica 

firmada com a autora, deve ser reconhecida a solidariedade nos termos 

legis lat ivos.  Veja-se ju lgado: “TJ-SP -  Apelação APL 

00229503320108260008 SP 0022950-33.2010.8.26.0008 (TJ-SP) Data de 

publicação: 14/07/2015 Ementa: BEM MÓVEL. VENDA E COMPRA DE 

MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. 

RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ALEGAÇÃO DE MÁ-QUALIDADE DOS PRODUTOS. CONFIGURAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA REVENDEDORA. 

ART. 18 DO CDC. Em caso de descumprimento contratual referente à 

produção, entrega e montagem defeituosa dos produtos adquiridos pelo 

consumidor, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, 

tanto a fabricante, detentora da marca, como a loja revendedora. 

Estabelece o art. 18 do CDC que os fabricantes de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo. Conduta 

das rés pela má-qualidade dos produtos e dos serviços de instalação dos 

móveis que impossibilitou a utilização de áreas essenciais do imóvel do 

consumidor ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral. 

Recurso desprovido, com observação.”. Assim sendo, afasta-se a 

preliminar aventada, sendo que aponta-se pela retificação desta em sede 

de sentença. PRODUTO ADQUIRIDO PELA EMBARGANTE Conforme se 

depreende dos documentos juntados à petição inicial, aliados às 

alegações da autora/embargante, mister a correção do produto indicado 

na sentença para fazer constar: “A meu ver o simples fato de a autora ter 

adquirido com defeito um aparelho “CELULAR MULTILASER M555 2CHIP 

5.5P 3G 24GB QUAD NB232 PRETO BIVOLT”, não gera dano moral, por 

não ter lhe afetado a honra ou a honorabilidade do consumidor, portanto 

não se trata de “damnum in re ipsa”, ou seja, que o dano é presumido, 

independendo de comprovação deste.”. Porém, mantendo-se os ulteriores 

termos da sentença e, consequentemente, não se acolhendo as 

alegações para fins de procedência ao dano moral. CONCLUSÃO Frente 

ao exposto, apresento a minuta de sentença para retificar o fundamento 

concernente à preliminar aventada, visando indicar quanto à legitimidade; 

bem como corrigir a alusão sobre o produto efetivamente adquirido pela 

embargante, qual seja, um aparelho celular, acolhendo-se, em parteos 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO; julgando extinto o feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 26 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos etc. Homologo o Projeto de Sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, 

JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, 

com fulcro no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, acatando a 

opinião da Juíza Leiga. Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via 

patronos. Nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda 

C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-32.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME TIAGO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (EXECUTADO)

ATLANTICA COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010111-32.2016.8.11.0011. EXEQUENTE: JAIME TIAGO DE SOUZA 

EXECUTADO: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 
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ELETRODOMESTICOS S/A, ATLANTICA COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. 

Os autos vieram conclusos noticiando que a devedora solidária 

DISMOBRÁS encontra-se em recuperação judicial conforme ID 

n.16302104, motivo pelo qual DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias. Com o transcurso do prazo ou encerrada a 

Recuperação Judicial, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o que entender de direito na execução. Outro 

cenário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-60.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DO CARMO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010189-60.2015.8.11.0011. REQUERENTE: LUCIANO DO CARMO DUTRA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração 

interposto por LUCIANO DO CARMO DUTRA em que alega contradição 

constante na sentença de ID n. 15714240, argumentando que não houve a 

novação do crédito como indicado na referida decisão e que a execução 

deve prosseguir. Instado a manifestar, o embargado apresentou resposta 

em ID n. 16329946. Em seguida, os autos vieram conclusos. EIS A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, 

a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos 

embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, 

contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie 

recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza 

jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in 

Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que realmente o débito 

exequendo não comporta as esferas concursais, ou seja, não integra o 

plano de homologação da empresa recuperanda. Explico. O crédito foi 

constituído quando do trânsito em julgado do r. acórdão, datado em 

21/03/2017 em ID n. 6158701, ou seja, após o pedido de recuperação 

judicial em 20/06/2016, logo, não se sujeitando ao plano recuperacional. 

Desse modo, o cumprimento de sentença deve prosseguir perante o juízo 

que proferiu a sentença sem qualquer interferência dos efeitos 

suspensivos perseguidos pela executada. Não obstante, o e. Presidente 

do TJRJ assim orientou, in verbis: “AVISO TJ nº 37/2018. O PRESIDENTE 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas 

atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital, aos magistrados, membros do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, 

servidores, advogados e demais interessados, com relação ao processo 

de  Recuperação  Jud ic ia l  do  Grupo  O I  (P roc .  n º 

0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) No mais, o r. 

acórdão definiu que a quantia a título de danos morais deveria ser 

reduzida para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme ID n. 

6158701, in verbis: “4. A sentença guerreada merece ser mantido, nos 

termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das 

Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao 

valor condenatório a título de danos morais R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano 

experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, 

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, 

devendo a súmula do julgamento servir de acórdão. 5. Recurso conhecido 

e parcialmente provido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de 

custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao 

disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, combinado com o § único do art. 86 

do Código de Processo Civil, diante do mínimo êxito recursal.” Desta feira, 

CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista que a sentença de 

ID n. 15714240 foi prolatada equivocadamente e DOU-LHES PROVIMENTO 

para sanar a contradição apontada, de modo que REVOGO o mencionado 

comando decisório, nos termos do art. 1.022, I do CPC/15. Na oportunidade 

e com o fito de evitar maiores contradições quanto ao valor a ser 

executado, bem como os valores em debate necessitam da competente 

atualização para serem satisfeitos através dos procedimentos adequados, 

por força do art. 524, §2º do CPC/15, DETERMINO a remessa destes autos 

ao contador judiciário para que seja feito cálculo nos termos indicados no 

r. acórdão. Registre-se que deverá ser observado os índices e juros: 

“acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (art. 405 do CC), e correção monetária a partir da fixação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ), pelo índice INPC. (ID n. 6158690)”. Com o 

aporte do cálculo aos autos, ÀS partes para manifestação, no prazo legal. 

Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1000224-75.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SIRLEY REMEDIO SABINO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Ante o teor da informação de ID 16715287 INTIME-SE a 

parte autora para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-40.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000442-40.2017.8.11.0011. REQUERENTE: LAERCIO MENDES PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Correição. Defiro o 

pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 

1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). Uma vez já 

ofertadas as contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste-MT, 28 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010158-74.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. BALDIM PINHAL CORRETORA DE SEGUROS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PAES DE ALMEIDA OAB - SP0169564A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010158-74.2014.8.11.0011. EXEQUENTE: E. BALDIM PINHAL 

CORRETORA DE SEGUROS - ME EXECUTADO: MABE BRASIL 

ELETRODOMESTICOS LTDA, B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

Vistos em correição. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Tenho como 

verossímeis as informações trazidas pela Reclamante/exequente, dando 

conta do descumprimento da sentença pela Reclamada, impondo-se, 

dessa forma, a aplicação da multa que lhe foi cominada na decisão, 

confirmada pela própria sentença e em grau de recurso, tendo ocorrido o 

seu transito em julgado. Entretanto, não há como acolher o pedido na 

forma acenada pela Reclamante, sob pena de coonestar o juízo com o 

visível propósito de enriquecimento ilícito, até porque, como é sabido, as 

"astreintes" não constituem forma de indenização ou remuneração, mas 

mero instrumento coercitivo posto à disposição do juízo para compelir o 

responsável por obrigação de fazer a cumpri-la espontaneamente, dando 

assim efetividade ao comando judicial. Nesse diapasão, tem-se como 

inteiramente desproporcional a quantia proposta pela Reclamante a título 

de execução de multas diárias, pelo que deve ser seu quantum reduzido a 

parâmetros aceitáveis e consentâneos com os princípios de Justiça. O art. 

537, §1º, inciso I, do CPC, dispõe acerca de tal possibilidade da seguinte 

forma: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou 

na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a 

obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do 

preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor 

ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - 

se tornou insuficiente ou excessiva;” Acerca da possibilidade de redução 

da multa, tem-se os seguintes posicionamentos da jurisprudência: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE ASTREINTES. CORREÇÃO DO MAGISTRADO QUANTO 

AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 

REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO DE OFÍCIO. CABIMENTO MESMO 

APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 461, § 6º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - Cabe ao juiz verificar se a execução 

está sendo realizada em conformidade com o estabelecido no decisum, 

podendo corrigir, de ofício, erro material constatado, por ser matéria de 

ordem pública. I - O valor executado a título de multa cominatória pode ser 

alterado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença de mérito, em 

hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a 

irrisoriedade da importância arbitrada (CPC, art. 461, § 6º). Precedentes. In 

casu, de ofício, reduzo o montante do valor da multa diária de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). II - Agravo 

desprovido. Multa diária reduzida de ofício. (Tribunal de Justiça do 

Maranhão TJ-MA - Agravo de Instrumento : AI 0369182013 MA 

0008689-29.2013.8.10.0000, Orgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 

Partes Agravado: BV FINANCEIRA S/A, Agravante: BERNARDA ANDRADE 

DUARTE Publicação 18/12/2013 Julgamento 17 de Dezembro de 2013 

Relator MARCELO CARVALHO SILVA)” “RECURSO INOMINADO CONTRA 

DECISÃO EXTINTIVA DO FEITO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DE 

ASTREINTES. CABÍVEL A INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO 

DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER A PARTIR DA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ PARA COMPROVAR O CUMPRIMENTO. 

DESCABIMENTO DA SUPRESSÃO. VALOR REDUZIDO POR 

DESPROPORCIONAL, CONFORME PERMISSIVO DO ART. 461, § 6º, DO 

CPC, DE OFÍCIO, A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004507836, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 30/10/2013)” AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA PARA QUE A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

ENERGIA ELÉTRICA SE ABSTENHA DE INTERROMPER O SERVIÇO, 

ACASO O ÚNICO FUNDAMENTO SEJA A FALTA DE PAGAMENTO DA 

PENALIDADE IMPOSTA, SOB PENA DE MULTA DE R$ 1.000,00 (HUM MIL 

REAIS) POR CADA PERÍODO DE 6H VENCIDO SEM O CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA E MODIFICAÇÃO DA 

PERIODICIDADE. Insurge-se a empresa agravante quanto a periodicidade, 

o valor em que a multa foi fixada e o prazo para cumprimento da 

obrigação. Quanto ao valor da multa arbitrado em R$ 1.000,00 (hum mil 

reais) por cada período de 6 (seis) horas vencido sem cumprimento da 

medida, tem-se que a multa imposta de fato se mostrou excessiva, 

devendo ser adequada aos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade, a fim de que não se propicie o enriquecimento ilícito da 

parte contrária, sem, contudo, permitir-se que se esvazie o caráter 

coercitivo do preceito, com vistas à efetividade da ordem judicial. Valor 

que é reduzido para R$ 200,00 (duzentos reais) diários. Precedentes 

desta Corte. Multa que a teor do artigo 537, § 1º, do NCPC, poderá, até 

mesmo de ofício, ser modificada, consoante circunstâncias previstas nos 

incisos I e II do aludido dispositivo processual (§ 1º do art. 537 NCPC), que 

assim, não faz coisa julgada. Recurso ao qual se dá provimento. (Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO : AI 

00532906620168190000 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 4 

VARA CIVEL, Orgão Julgador VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL 
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CONSUMIDOR Partes AGTE: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A, 

AGDO: AUGUSTO FELIPE GOMES Publicação 31/10/2016 Julgamento 26 

de Outubro de 2016 Relator WILSON DO NASCIMENTO REIS)” 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO QUE 

NEGOU AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO CABÍVEL. 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE 

DE JUSTIÇA. FALTA DE APRECIAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E 

PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Acórdão elaborado em conformidade com 

o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. 2. Recurso próprio, regular e 

tempestivo. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração 

da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou 

omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os 

embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 

9.099/95. 4. O embargante se insurgiu contra a decisão do relator que não 

se manifestou sobre a possibilidade de o juiz de primeiro grau reduzir de 

ofício astreintes anteriormente fixadas. Alega a existência de vedação 

legal para redução de multa vencida, nos termos do art. 537, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Alega, ainda, que a decisão do relator não se 

manifestou sobre o pedido de gratuidade de justiça, razão porque requer o 

acolhimento dos embargos e a reforma da decisão. 5. Não prosperam tais 

alegações. A decisão monocrática não conheceu o agravo de 

instrumento, porque não se tratou de caso excepcional com possibilidade 

de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como não restou 

evidenciado nenhum erro de procedimento ou decisão teratológica. Diante 

disso, não está obrigado a entrar no mérito da questão. 6. Contudo, 

mesmo não sendo obrigado a entrar no mérito da questão, o fundamento 

utilizado para negar seguimento ao agravo de instrumento da embargante 

respondeu ao questionamento sobre a legitimidade de o juiz, de ofício, 

poder reduzir ou aumentar as astreintes anteriormente fixadas, ou seja, a 

multa diária pode ser reduzida tanto para atender ao princípio da 

proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, estando 

em sintonia com o que prescreve os incisos I e IIdo § 1º do art. 537 do 

CPC. 7. Sobre a gratuidade de justiça, assiste razão à embargante neste 

aspecto. Não houve manifestação quanto a tal pedido, o que deve ser 

deferido. 8. Embargos conhecidos e providos em parte, a fim de conceder 

a gratuidade de justiça, ficando eventual execução suspensa pelo prazo 

legal. É como voto. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

TJ-DF : 07003479320178079000 DF 0700347-93.2017.8.07.9000, Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF Publicação Publicado no DJE : 26/06/2017 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada. Julgamento 21 de Junho de 2017 Relator ARNALDO CORRÊA 

SILVA)” Com estas considerações, e a fim de evitar o enriquecimento sem 

causa, JULGO PROCEDENTE a presente Exceção de Pré Executividade, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, e, reduzo a referida multa diária para o 

patamar do teto do juizado, no valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil, 

quatrocentos e oitenta reais), com atualização a partir da data deste 

provimento, sobre a qual deverá ter prosseguimento a execução. 

Considerando a presente redução, DETERMINO a intimação da Executada 

para pagamento da quantia ora arbitrada, a título de multa diária 

acumulada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora online via 

BacenJud. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de 

novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010321-88.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NEI CASAGRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENILDO DE SOUZA NUNES (EXECUTADO)

LILIANE GOULART DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Considerando que o exequente mesmo intimado, 

quedou-se silente (id. n.º 16720906), diante da ausência de bens 

passíveis de penhora em nome do executado, a extinção do feito é medida 

que se impõe, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Vejamos: “Art. 

53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Acerca do encimado, já se 

julgou: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA CÍVEL. EXEQUENTE INTIMADO POR PUBLICAÇÃO. INÉRCIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 53, § 4º, DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 51, § 1º. LEI N. 9.099/1995. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 267, III, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA.1. O PROCESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS É 

INFORMADO PELOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, 

ORALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - PRINCÍPIOS DECORRENTES DA 

GARANTIA DA CELERIDADE PROCESSUAL EXPRESSA NO ART. 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 2. A LEI Nº 9.099/1995, EM 

SEU ARTIGO 53, § 4º, DETERMINA QUE, NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR 

OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS, O PROCESSO SERÁ 

IMEDIATAMENTE EXTINTO, DEVOLVENDO-SE OS DOCUMENTOS AO 

AUTOR. 3. O ART. 51, § 1º, POR SUA VEZ, DISPÕE QUE A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ASSIM, EM RAZÃO DO 

REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI Nº 9.099/1995, NÃO SE APLICA O ART. 

267, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO DESNECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQÜENTE. 4. FORTE NESSAS RAZÕES 

CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. 

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU HONORÁRIOS, À AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES. DECISÃO PROFERIDA CONFORME REGRA DO 

ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95.( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado 

Especial : ACJ 20111010014165 DF 0001416-21.2011.8.07.0010, Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Publicação Publicado no DJE : 16/08/2013 . Pág.: 250, Julgamento 6 de 

Agosto de 2013, Relator JOÃO FISCHER)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. SEM 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000057-92.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

D F V BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

DORACI COSTA NUNES FILHO OAB - 033.477.521-39 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

NELSON JOSE DAHER CORNETTA OAB - SP0045105A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Os autos vieram conclusos ante o pedido da 

exequente para que seja efetuada a desconsideração da personalidade 

jurídica da executada. Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico 

que o pleito do exequente se cuida de desconsideração da personalidade 

jurídica, instituto esse o qual deve ser distribuído em apartado, 

incidentalmente, nos termos do art. 133 e 1.062 do CPC, e não ser 

analisado nos próprios autos, como fez a peticionante. Dessa feita, deixo 

de apreciar o pleito em voga, posto que inadequada a via eleita, 

DETERMINANDO a intimação da exequente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001071-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA BARBOZA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FELIX MARTINS & MARTINS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1001071-77.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CASSIA BARBOZA DE SA 

REQUERIDO: FELIX MARTINS & MARTINS LTDA - ME Vistos. INTIME-SE 

pessoalmente o autor para apresentar novo endereço do requerido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Após, 

CONCLUSOS. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de 

novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010413-61.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VENCATO PUERARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO HENRIQUE LUIZON OAB - SP0160903A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDILSON CAVARIN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos em Correição. Considerando o retorno dos autos da Turma 

Recursal, DETERMINO a intimação das partes para pugnarem o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 28 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANICACIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de Março de 2019 às 

15h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO ALVES ROSA OAB - BA17023 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001092-53.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOAO GARCIA REQUERIDO: 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos em Correição. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Quanto à preliminar de necessidade de realização de perícia, e 

consequente incompetência do Juizado Especial em razão da 

complexidade da causa, tenho que não merece acolhida, eis que o 

problema apontado está suficientemente comprovado por meio dos 

documentos colacionados aos autos, razão pela qual rejeito. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. Explico. Convém assinalar que 

o processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

que, embora tenha atrasado alguns dias o pagamento da parcela, efetuou 

o pagamento em data de 29/05/2018 e 30/05/2018, sendo certo que 

mesmo assim seu nome foi negativado no cadastro dos inadimplentes e 

mantido mesmo após efetivado o pagamento. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a legalidade da negativação, exercício regular do 

direito e que o pagamento foi intempestivo, contudo, o que se contesta no 

feito não é a ilegalidade/legalidade da inserção do nome do autor no rol de 

inadimplentes, mas sim a sua manutenção mesmo após o pagamento. 

Compulsando o acervo probatório, tenho que demandada não demonstrou 

a legalidade de sua conduta, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe 

cabia, porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se 

limitando a meras alegações de ter exercido apenas seu direito 

regularmente. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU 

ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de relação consumerista, por 

força da inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que a 

inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes foi devida, sob pena de 

acolhimento do pleito inicial condenatório. DANO MORAL. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO 

INSTITUTO INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM 

ATENÇÃO AO SEU CARÁTER REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O 

valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade 

e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à 

reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR 

DA VERBA INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES 

APLICÁVEIS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO 

EX OFFICIO. 1. "Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a 

alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".

(STJ, AgRg no REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

j. 28.6.11). 2. Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir 

juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na 

forma da Súmula n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da 

correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então 

deverá incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a 

atualização da moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E 

PAGAMENTO DOS VALORES EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 

42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. A partir do momento em que restou 

compr [...] (TJ-SC - Apelação Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, 

Orgão Julgador Segunda Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 

de Setembro de 2013, Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a manutenção da negativação do nome da 
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requerente indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus 

de provar a legalidade do referido ato. O requerente, por sua vez, trouxe 

aos autos comprovação de que pagou a fatura cobrada, e mesmo assim 

seu nome continuou sujo, só obtendo a baixa depois de vários dias. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica não mais existente, posto 

que a autora anteriormente, de fato, encontrava-se em mora, contudo, em 

momento posterior efetivou o pagamento dos débitos. Ocorreu que, 

mesmo diante da extinção da mora, pelo pagamento do débito em voga, a 

requerida manteve a negativação do nome da reclamante, medida está 

ilegal e totalmente arbitrária. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir 

da responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário 

do que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças de faturas 

inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Como 

registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 

prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano moral 

em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes julgados: 

“Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 

203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

- TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” Por 

isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo 

este consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, 

emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé 

sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 442 de 732



Processo Número: 1000192-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R, Decisão 

constante do ID.16692347, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 456889-3, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16025055, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que embora já tenha existido 

relação jurídica junto à reclamada, a mesma modificou o tipo de plano da 

autora unilateralmente em valor demasiadamente excessivo, o que 

acarretou no cancelamento pela autora, contudo, continuou sendo 

cobrada indevidamente, razão pela qual requer a condenação da 

demandada em dano morais. Tutela antecipada deferida. Citado o 

requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação. A autora apresentou impugnação à 

contestação, rechaçando os argumentos lançados pela reclamada, 

pugnando pela procedência do feito. Os autos vieram conclusos. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança indevida pela requerida, consoante se 

observa dos documentos acostados a inicial, mesmo tendo cancelado a 

linha telefônica que detinha junto à reclamada, trazendo a última fatura 

existente devidamente quitada, ficando evidente a invalidade da cobrança 

e negativação postas. Não obstante, denota-se ainda que a demandada 

optou, de forma unilateral e arbitrária, modificar o tipo do plano da autora, 

iniciando as cobranças excessivas por serviço não contratado, conforme 

se extrai do próprio contrato juntado pela demandada, onde constava 

como plano contratado o “VIVO CONTROLE PLUS 200”, ao passo que nas 

derradeiras faturas constava “VIVO POS 2GB”, sem qualquer tipo de 

pedido da autora nesse sentido. A requerida sustenta a existência do 

débito acostando telas de sistema apresentadas, com o fim de corroborar 

as alegações, bem como contrato. Contudo, o ponto nodal do feito 

encontra-se pairado sobre a conduta ilícita da demandada em modificar 

unilateralmente o plano da reclamante, bem como em continuar cobrando 

os valores mesmo após o cancelamento da linha. Todavia, como é sabido, 

tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de forma 

unilateral e facilmente manipuladas, além de que se limita a alegar que as 

faturas cobradas foram geradas antes do cancelamento da linha, sem 

trazer quaisquer provas do alegado, além de que a autora ainda trouxe 

aos autos os comprovantes de pagamento das últimas faturas. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados: “RECURSO INOMINADO. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE 

CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE 

INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, 

POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A 

CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. SENTENÇA 

REFORMADA. Recurso provido. Diante do exposto, resolve esta Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e, no 

mérito, julgar provido, nos exatos termos do voto” (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 -Umuarama - Rel.: Marcelo de 

Resende Castanho - - J. 14.09.2015). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora, tão somente em razão da tutela de urgência concedida por 

este juízo não obtivera seu nome protestado por débito inexistente. Assim, 

apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus 

atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 
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ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “TELEFONIA. 

COBRANÇAS DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. ALEGA O RECLAMANTE 

A ILEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS A TÍTULO DE ?PA 154 ASS. S/ 

FRANQUIA OI FIXO?, PORQUANTO JAMAIS CONTRATADOS. LIMINAR 

CONCEDIDA A FIM DE ABSTER A RECLAMADA DE NEGATIVAR O NOME 

DO RECLAMANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO EM 

RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS DESCRITAS NA INICIAL, SOB PENA DE 

MULTA NO IMPORTE DE R$ 3.000,00. RECLAMADA QUE NÃO PRODUZ 

PROVA CAPAZ DE EXIMI-LA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA PARCIAL CONDENOU A RECLAMADA A RESTITUIR OS 

VALORES COBRADOS DE FORMA INDEVIDA, LIMITADO AO PERÍODO DE 

5 ANOS, COM EXCEÇÃO DOS MESES DE JUNHO DE 2012 A MARÇO DE 

2013 (10 MESES) EM QUE NÃO HOUVERAM COBRANÇAS INDEVIDAS. 

INSURGÊNCIA RECURSAL QUE PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA 

RECLAMADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCIDÊNCIA DO CDC. INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR 

A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 6º INC. VIII DO 

CDC). RECLAMADA QUE NÃO APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO 

ASSINADO PELO RECLAMANTE, NEM CÓPIA DA GRAVAÇÃO DAS 

LIGAÇÕES QUE PUDESSEM DEMONSTRAR SUA ANUÊNCIA NA 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS. ALÉM DISSO, TAMBÉM 

NÃO DEMONSTROU A LICITUDE DAS TARIFAS NAS FATURAS DO 

RECLAMANTE. EVIDENTE DECEPÇÃO DO CONSUMIDOR QUE PACTUA 

COM RENOMADA EMPRESA DE TELEFONIA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

E RECEBE COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO REGULARMENTE PACTUADO. 

PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E CONFIANÇA DESRESPEITADOS PELA 

COMPANHIA. COBRANÇA ERRÔNEA QUE PROVOCA NO CONSUMIDOR 

DESGASTE DESNECESSÁRIO, JUSTAMENTE PORQUE ESPERA DA 

OPERADORA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME DIVULGADOS 

EM SUAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO, MORMENTE QUANDO SE TRATA DE CONCESSIONÁRIA 

DE SERVIÇO PÚBLICO, A QUEM SE IMPUTA A RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA, NOS TERMOS DOS ARTS. 14 E 22 DO CDC. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 1.8 DAS TR?S/PR. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

INDENIZAÇÃO JUSTA. O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELO DANO 

MORAL DEVE SEMPRE TER 26/09/2017 TELEFONIA. COBRANÇAS DE 

SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. ALEGA O RECLAMANTE A ILEGITIMIDADE 

D A S  C O B R A N Ç A S  A  T Í … 

https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/193074854/processo-civel-e-do

-trabalho-recursos-recurso-inominado-ri-152673201481600390-pr-0001… 

2/2 O CUIDADO DE NÃO PROPORCIONAR, POR UM LADO, O 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AUTOR EM DETRIMENTO DO RÉU, NEM POR 

OUTRO, A BANALIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO 

CONSUMIDOR. TAMBÉM DEVE SER CONSIDERADA A DUPLA FINALIDADE 

DO INSTITUTO, QUAL SEJA, A REPARATÓRIA EM FACE DO OFENDIDO E 

A EDUCATIVA E SANCIONATÓRIA QUANTO AO OFENSOR. EM FACE 

DESSES CRITÉRIOS, LEVANDO EM CONTA AINDA OS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ARBITRO O DANO MORAL EM 

R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA A FIM DE ARBITRAR A 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), 

COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO 

ÍNDICE INPC, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 12.13 ?A? DAS TRS/PR. 

VALENDO A EMENTA COMO VOTO. ANTE O ÊXITO RECURSAL, DEIXO DE 

CONDENAR O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. UNÂNIME, COM DETERMINAÇÃO DE 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANATEL, BEM COMO À PROMOTORIA DE 

JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO PARANÁ, PARA OS 

DEVIDOS FINS. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001526-73.2014.8.16.0039/0 

- Andirá - Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 22.05.2015)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Do 
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pedido contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da 

possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes termos: 

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Não 

obstante os argumentos expostos, compulsando os autos não restou 

devidamente comprovado a contratação do serviço cobrado pela 

requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do pedido 

contraposto. Assim, no que toca ao pedido contraposto julgo-o 

improcedente. Não obstante, a demandada requereu ainda em sede de 

contestação a condenação da autora em litigância de má-fé, conforme 

estabelece o artigo 80, inciso I e II, do Código de Processo Civil, vejamos: 

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; (...)”. Sob esse prisma, o Doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 97-98) 

afirma que a litigância de má-fé se caracteriza quando ocorre a violação 

de deveres éticos do devido processo legal, in verbis: “A configuração da 

litigância de má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os 

deveres éticos que não podem ser ignorados na função social do devido 

processo legal. Não seria um processo justo aquele que deixasse de 

exigir dos participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à 

veracidade, ao uso regular das faculdades processuais e aos fins 

privados e sociais da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a 

quebras do princípio da boa-fé no domínio do processo”. Do mesmo modo, 

coleciono excertos arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

acerca do instituto da litigância de má-fé referente a alteração da verdade 

dos fatos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos termos do art. 535 do Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração não se prestam para provocar 

o reexame de matéria já decidida. 2. Inexiste erro material a ser sanado na 

via dos embargos de declaração, se o acórdão embargado manifesta-se 

de modo claro e objetivo sobre a matéria submetida à apreciação da Corte. 

3. Reconhece-se a litigância de má-fé da parte que, mesmo após ter sido 

alertada por duas vezes, expõe os fatos em juízo em desconformidade 

com a verdade. Inteligência do art. 14, I, do Código de Processo Civil. 4. 

Embargos de declaração rejeitados e aplicada multa por litigância de 

má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 

241). (negritos acrescidos). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180-35/01. JUROS 

MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 

17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições contidas na MP 2.180-35/01, 

por terem natureza de norma instrumental, com reflexos na esfera 

jurídico-material das partes, somente são aplicáveis aos casos ajuizados 

posteriormente à sua vigência, ou seja, 24/8/01. Hipótese em que a ação 

foi ajuizada em 1995, pelo que os juros moratórios devem ser fixados no 

percentual de 12% ao ano. 2. Caracterizada a litigância de má-fé da 

embargante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, 

prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do CPC. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). 

(negritos acrescidos). Entretanto, restou convalidado nos autos que a 

cobrança do débito e negativação do nome da requerente foram 

indevidas, ou seja, não foram alterados a verdade dos fatos, tampouco 

deduzido pretensão diversa de fato incontroverso, muito pelo contrário, 

restou demonstrada a conduta ilícita da requerida. Dessa foram, INDEFIRO 

o pedido de condenação da autora em litigância de má-fé. Pelo o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida, 

confirmando a tutela alhures deferida, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora sustenta que embora não tenha qualquer 

relação jurídica com a reclamada, tivera seu nome negativado por débito 

inexistente no valor de R$ 215,41 (duzentos e quinze reais e quarenta e 

um centavos), registrado pelo contrato nº 0311139341, de modo que 

requer a declaração de inexistência do referido débito, bem como 

indenização por danos morais. Tutela antecipada deferida. Citada a 

reclamada comparecera em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação. Instada, a autora apresentou impugnação à 

contestação. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Convém assinalar que o 

processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pela requerida, 

consoante se observa dos documentos acostados a inicial, pelo contrato 

sob nº 0311139341, no valor de R$ 215,41 (duzentos e quinze reais e 

quarenta e um centavos), consoante extrato juntado em id nº 14433978, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa, inexistindo relação 

jurídica entre elas, ficando evidente que a negativação em voga fora 

totalmente descabida e ilegal. Em contrapartida, a requerida sustenta a 

existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas com o fim de 

corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus 

que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se 

limitando a colacionar aos autos Faturas telefônicas que somadas chegam 

ao valor de R$ 170,93 (cento e setenta reais e noventa e três centavos), 

ou seja, totalmente distinto da dívida objeto do presente feito, bem como 

telas de sistema. Todavia, como é sabido, tais telas são inservíveis para 

tal fim, uma vez que produzidas de forma unilateral e facilmente 

manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “RECURSO 

INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE 

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS 

QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 333, II DO CPC. TELAS 

SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A 

CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. SENTENÇA 

REFORMADA. Recurso provido. Diante do exposto, resolve esta Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e, no 

mérito, julgar provido, nos exatos termos do voto” (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 -Umuarama - Rel.: Marcelo de 

Resende Castanho - - J. 14.09.2015). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode considerar 

como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica entre as 

partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio sistema, 

pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, cabendo-lhe 

trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do presente 

feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, 

visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade 

da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em 

relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral No caso, contudo, ainda que reste 

configurada a responsabilidade do réu pela inscrição indevida oriunda de 

contratação fraudulenta, razão não assiste ao autor quanto ao dever 

ressarcitório. Com efeito, a atual orientação do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça é no sentido de que a existência de um único outro registro 

regular contra o devedor obsta a concessão de indenização por danos 

morais, em decorrência de indevido protesto ou qualquer inscrição em 

cadastros de restrição creditícia, que, por força da preexistência de 

legítima anotação, não aumenta o descrédito contra sua pessoa, por parte 

de terceiros, assim como não macula a sua honra. Observe: "Direito 

processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por 

danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia 

notificação. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição 

desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos 

autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Orientação: 

A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu 

nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2º do 

CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando 

preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. 

Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - Não 

se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no 

acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. 

Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial não conhecido." (STJ - REsp. 

1.062.336/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, in 

DJe de 12.05.2009). Consolidando tal orientação, a Segunda Seção 

daquele tribunal superior, a quem compete a uniformização da 

interpretação das leis federais, aprovou, em sessão realizada em 

27.5.2009, a Súmula n. 385, publicada no DJe de 8.6.2009 p.p., com o 

seguinte teor: "Súmula 385 - "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. No 

caso, infere-se do documento acostado a inicial, que, ao tempo da 

negativação do nome do autor levada a efeito pelo requerido, já existiam 

outros apontamentos em seu nome, realizados por empresas/instituições 

distintas, qual seja, registrada em 10/10/2016, pelo contrato nº 

704246081000020CT, inserido pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, no 

valor de R$ 1.000,22,00 (hum mil e vinte e dois reais). Assim, embora o 

autor afirme que tais apontamentos também eram irregulares e que 

existem demandas judiciais ajuizadas por tal motivo, a ilegitimidade do 

débito ou o questionamento acerca de sua licitude não foram igualmente 

comprovadas. Dessa forma, o requerente só faria jus à indenização caso 

comprovasse, com a certeza necessária, que todas as inscrições 

anteriores nos cadastros de inadimplentes eram ilegítimas. Como não o 

fez, não há como acolher sua pretensão, pois as inscrições feitas em seu 

nome têm presunção de legitimidade, até prova em contrário. Nesse 

sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO CELEBRADO POR 

ESTELIONATÁRIO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE DO RÉU - 

APONTAMENTO PREEXISTENTE EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO 

MORAL - INEXISTÊNCIA - Restando devidamente comprovada a fraude 

realizada por terceira pessoa, que efetuou a contratação em nome do 

autor, deve a fornecedora de serviços ser responsabilizada por eventuais 

prejuízos causados, em razão da sua atividade. - Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385, do STJ). A 

negativação anterior no cadastro de inadimplentes presume-se legítima até 

que haja prova em contrário”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.11.272788-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2016, publicação da súmula em 

14/07/2016) Importante ressaltar que a Súmula 385 do STJ não apresenta 

qualquer ressalva quanto a sua aplicação apenas quando em discussão o 

cumprimento ou não do art. 43, §2º, do CDC, que exige prévia 

comunicação ao devedor sobre a negativação. Assim, havendo prova de 

que o autor é devedor contumaz, a inclusão de seu nome nos cadastros 

de proteção ao crédito pelo réu, ainda que indevida, não violou a honra ou 

bom nome na praça porque já negativado anteriormente. Isso porque, a 

moral de uma pessoa é una e indivisível, não podendo ser fragmentada, a 

ponto de considerar, que seus antecedentes não a tenham maculado e 

que somente o ato do requerido é que produziu tal efeito. Portanto, 

havendo demonstração de apontamentos restritivos anteriores ao ora 

questionado, sem que tenha sido devidamente comprovada a 

irregularidade de todos eles, não há que se falar em reparação por danos 

morais. Do pedido contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca 

da possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes 

termos: É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, 

desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, compulsando os 

autos não restou devidamente comprovado a contratação do serviço 

cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do 

pedido contraposto. Assim, no que toca ao pedido contraposto julgo-o 

improcedente. Não obstante, a demandada requereu ainda em sede de 

contestação a condenação da autora em litigância de má-fé, conforme 

estabelece o artigo 80, inciso I e II, do Código de Processo Civil, vejamos: 

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; (...)”. Sob esse prisma, o Doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 97-98) 

afirma que a litigância de má-fé se caracteriza quando ocorre a violação 

de deveres éticos do devido processo legal, in verbis: “A configuração da 

litigância de má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os 

deveres éticos que não podem ser ignorados na função social do devido 

processo legal. Não seria um processo justo aquele que deixasse de 

exigir dos participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à 

veracidade, ao uso regular das faculdades processuais e aos fins 

privados e sociais da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a 

quebras do princípio da boa-fé no domínio do processo”. Do mesmo modo, 

coleciono excertos arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

acerca do instituto da litigância de má-fé referente a alteração da verdade 

dos fatos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos termos do art. 535 do Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração não se prestam para provocar 

o reexame de matéria já decidida. 2. Inexiste erro material a ser sanado na 

via dos embargos de declaração, se o acórdão embargado manifesta-se 

de modo claro e objetivo sobre a matéria submetida à apreciação da Corte. 

3. Reconhece-se a litigância de má-fé da parte que, mesmo após ter sido 

alertada por duas vezes, expõe os fatos em juízo em desconformidade 
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com a verdade. Inteligência do art. 14, I, do Código de Processo Civil. 4. 

Embargos de declaração rejeitados e aplicada multa por litigância de 

má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 

241). (negritos acrescidos). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180-35/01. JUROS 

MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 

17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições contidas na MP 2.180-35/01, 

por terem natureza de norma instrumental, com reflexos na esfera 

jurídico-material das partes, somente são aplicáveis aos casos ajuizados 

posteriormente à sua vigência, ou seja, 24/8/01. Hipótese em que a ação 

foi ajuizada em 1995, pelo que os juros moratórios devem ser fixados no 

percentual de 12% ao ano. 2. Caracterizada a litigância de má-fé da 

embargante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, 

prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do CPC. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). 

(negritos acrescidos). Entretanto, restou convalidado nos autos que a 

cobrança do débito e negativação do nome da requerente foram 

indevidas, ou seja, não foram alterados a verdade dos fatos, tampouco 

deduzido pretensão diversa de fato incontroverso, muito pelo contrário, 

restou demonstrada a conduta ilícita da requerida. Dessa foram, INDEFIRO 

o pedido de condenação da autora em litigância de má-fé. Por todo o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial tão 

somente para declarar a inexistência do débito, devendo o réu excluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito 

referente à dívida discutida nos autos, confirmando a liminar outrora 

deferida, julgando extinto o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que após realizar compra de um 

produto junto à requerida, e, realizar o pagamento do boleto à vista, lhe 

fora informado a impossibilidade de envio em razão de não ter mais 

disponível em estoque, deixando tanto de lhe enviar o produto como lhe 

reembolsar, se limitando a deixar um crédito para compras no valor pago, 

lhe causando prejuízos, razão pela qual requer a condenação da 

reclamada ao pagamento dos danos morais e materiais suportados. 

Citados os requeridos compareceram em sede de audiência de 

conciliação, apresentando contestação. Instada, a autora apresentou 

impugnação à contestação, requerendo a procedência do feito. Os autos 

vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Convém assinalar que o processo está apto a 

julgamento, não havendo a necessidade de realização de provas em 

audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a 

questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Da preliminar de 

ilegitimidade passiva da requerida AMERICANAS. Em que pese a alegação 

da requerida que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito, 

tal não merece próspero, posto que enquanto fornecedor do produto 

responderá solidariamente com a fabricante quanto aos defeitos nos 

produtos e falhas na prestação de serviços ao consumidor prejudicado. 

Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO FORNECEDOR. ART. 18, CDC. SENTENÇA 

EXTRA PETITA. INCORRÊNCIA. PEDIDO FORMULADO NA INICIAL E 

ANALISADO EM SENTENÇA DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS. DEFEITO 

APRESENTADO APÓS A AQUISIÇÃO. NÃO SOLUÇÃO DO PROBLEMA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR 

PAGO INTEGRALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ENUNCIADO 8.3 

DA TR?s/PR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDOR E 

FABRICANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO REPETITIVO. MERA 

REDISCUSSÃO. NEGADO PROVIMENTO. I. Relatório. Trata-se de Ação de 

Indenização de Danos Materiais e Morais, ajuizada por Regina Eva 

Bylnoski em face de Lojas Colombo S/A e Brastemp ? Whirlpool S/A. Conta 

a requerente que em 27.09.2013 efetuou a compra de uma lavadora de 

roupas automática 11kg Brastemp BWU AB Br 110 junto à primeira 

requerida, mediante pagamento parcelado (em 12 vezes) de um total de R$ 

1.465,00 (um mil, q u a t r o c e n t o s e s e s s e n t a e c i n c o r e a i s) . 

Narra que dias depois, o eletrodoméstico apresentou defeitos, sendo toda 

a sua parte elétrica substituída em assistência técnica prestada pela 

segunda requerida, fabricante do bem. Todavia, no mês de maio de 2013, 

houve apresentação de infiltração e outros problemas no painel da 

lavadora, ficando a máquina sem uso. Entrou em contato com a 

assistência técnica da segunda requerida por quatro oportunidades, no 

entanto , não lhe fo i apresentada qualquer solução. Desde então, a 

máquina de lavar roupas se encontra em sua residência, sem manutenção 

e sem condições de uso, tendo em vista os vícios apresentados e não 

sanados. Assim sendo, pleiteia a devolução dos valores pagos à primeira 

requerida, bem como a indenização por danos morais. A sentença de 

evento nº 30 julgou procedente o pedido inicial, rescindido o contrato entre 

as partes, e condenando as requeridas a restituírem o importe de R$ 

1.465,00 (um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), bem como ao 

pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por 

danos morais. Ressaltou a responsabilidade solidárias das requeridas, 

decorrente da própria lei. Inconformada, a primeira requerida, Lojas 

Colombo S/A, interpôs recurso alegando, em síntese: (a) ilegitimidade 

passiva, por ser meramente vendedora do produto; (b) nulidade da 

fixação de danos morais em seu desfavor, por ser a sentença ?extra 

petita?; (c) a ausência do dever de devolução do valor pago por ter a 

fabricante oferecido a troca do produto; (d) a ausência de 

hipossuficiência da requerente, e consequente inviabilidade de inversão 

do ônus da prova; (e) inexistência de danos morais; (f) a incidência de 

juros de mora a partir da data da sentença. Pugnou pelo provimento do 

recurso e consequente i m p r o c e d ê n c i a d a a ç ã o . Foi negado 

seguimento ao recurso (evento 19.1), com fundamento no artigo 557, 

caput, do Código de Processo Civil, condenando o Recorrente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios d e 1 5 % s 

o b r e o v a l o r d a c o n d e n a ç ã o . Inconformada, a requerida 

interpôs Agravo Interno (evento 1.1), requerendo, em resumo: a 

reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

inominado, para que seja dado provimento ao recurso, julgando 

improcedente o pleito. I I . F u n d a m e n t a ç ã o . Presentes os 

pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade deste recurso 

deve ele ser c o n h e c i d o . N o m é r i t o , n ã o c o m p o r t a p r o v i m 

e n t o . Como se vê da leitura do art. 557, caput, do Código de Processo 

Civil, o relator negará seguimento ao recurso em seis hipóteses, quais 

sejam, de recurso manifestamente: a ) i n a d m i s s í v e l ; b ) i m p r o c e 

d e n t e ; c ) p r e j u d i c a d o ; d) em confronto com súmula ou 

jurisprudência dominante do respectivo tribunal; e) em confronto com 

súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; f) em 

confronto com súmula ou jurisprudência dominante de Tribunal Superior. 

Segundo Nelson Nery Junior (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11 ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais), o dispositivo legal tem por objetivo uma economia 

processual, diminuindo a tramitação do recurso no tribunal. Assim, desde 

a admissibilidade até o mérito do recurso, o relator poderá decidir. Sendo 
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assim, o aludido dispositivo busca esta finalidade de duas formas. A 

primeira é pela ampliação dos poderes do relator, o qual poderá fazer um 

juízo de admissibilidade negativo, juízo de mérito negativo ou um juízo de 

mérito positivo. A segunda é pela valorização dos precedentes, sendo que 

as súmulas e a jurisprudência dominante vêm tendo uma importância 

significativa nessa nova tendência do sistema recursal brasileiro. 

Saliente-se, ademais, que o recorrente sequer impugna de maneira 

fundamentada a circunstância de o recurso ter sido julgado 

monocraticamente, cingindo-se em reproduzir as razões do recurso 

inominado, desvirtuando-se da própria finalidade do agravo previsto no § 

1ºdo artigo 557 do CPC. Não fosse isso, as questões suscitadas no 

recurso já restaram decididas nos julgados citados nas razões da decisão 

atacada, fundada em RESP repetitivo oriundo do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça e em jurisprudência consolidada da Turma Recursal do Juizado 

Especial do Estado do Paraná, o que reforça o pleno cabimento à decisão 

monocrática pelo relator, conforme os seguintes enunciados do FONAJE: 

?ENUNCIADO 102 ? O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão 

monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente 

inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou 

jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, 

cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias 

(XIX Encontro ? Aracaju/SE).? ?ENUNCIADO 103 ? O relator, nas Turmas 

Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a 

recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do 

Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio Juizado, 

cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo d e c i n c o d i 

a s (X I X E n c o n t r o ? A r a c a j u / S E ) . ? Ademais, o agravante não 

demonstra que os fundamentos da decisão impugnada deixaram de 

contemplar o que se arguiu e defendeu no recurso inominado em 

desacordo com precedentes do STJ ou desta Corte, s e n d o m e r o i n c 

o n f o r m i s m o . Desta forma, o voto é pelo conhecimento e 

desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão agravada. I I I . D i s p o 

s i t i v o Diante do exposto, acordam os integrantes da Segunda Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO 

ao agravo regimental, nos termos do voto. O julgamento foi presidido pelo 

Senhor Juiz Leo Henrique Furtado Araújo (sem voto), e dele participaram a 

Senhora Juíza Mayra dos Santos Zavattaro (relatora), o Senhor Juiz 

Aldemar Sternadt, e o Senhor Juiz Fernando Swain Ganem. busca esta 

finalidade de duas forma (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0006788-46.2014.8.16.0025/1 - Araucária - Rel.: Mayra dos Santos 

Zavattaro - - J. 01.09.2015) Dessa feita, REJEITO a preliminar supra. No 

mérito, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código 

de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de 

interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 

1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais 

fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das 

partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso em apreço, tenho como evidenciada a conduta ilícita 

das demandadas, uma vez que, embora tenha sido invertido o ônus da 

prova, cabendo então às requeridas demonstrar a legalidade de sua 

conduta, não o fizeram. Explico. A demandada MARIA REGINA SABER 

MURTA RAMALHO –ME se limitou em tentar transferir toda a culpa do 

ocorrido para a outra requerida, sob o argumento de que tão logo fora 

verificado o defeito no produto, o mesmo fora retirado site, ficando 

disponível para venda através de outro fabricante, ao passo que enquanto 

estava em negociação com a reclamante, a AMERICANAS teria decidido 

unilateralmente por emitir tão somente um vale compras em seu site em 

favor da autora, não realizando o reembolso do valor pago pela 

requerente. Não obstante, ainda cita o art. 18 do CDC, argumentando que 

ali teriam as opções em que poderia ser condenada, em caso de não 

resolução do problema no prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, não 

havendo que se falar em condenação diversa dessas, o que, sabe-se, 

não é o caso dos autos, conquanto se esteja analisando não só o fato de 

que houve a falha na prestação do serviço ao vender produto 

indisponível, bem como os danos decorrentes dele, não estando o Juízo 

adstrito ao disposto no referido dispositivo legal. Já a requerida 

AMERICANAS se limitou em alegar preliminarmente sua ilegitimidade 

passiva, o que já fora afastado, bem como no mérito continuou aduzindo 

que não detém qualquer relação jurídica com a autora hábil a ensejar 

qualquer tipo de obrigação ou responsabilidade, devendo tão somente a 

demandada MARIA REGINA SABER MURTA RAMALHO –ME ser 

condenada. Ora, é cediço que o fornecedor de serviços e o fabricante 

respondem solidariamente independentemente de culpa pela reparação 

dos danos previstos no CDC, consoante disposto no art. 7º, parágrafo 

único, e arts. 12 e 14. Vejamos: “Parágrafo único. Tendo mais de um autor 

a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos 

previstos nas normas de consumo.” “Art. 12. O fabricante, o produtor, o 

construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, 

fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação 

ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.” “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Vislumbra-se 

pelo arcabouço fático e probatório dos autos que ambas as requeridas 

agiram ilicitamente, cada qual com sua parcela de culpa, ainda que tal não 

seja necessariamente exigível quando existente relação consumerista, 

tendo em vista que venderam produto à autora o qual sabiam não estar 

mais disponível, lhes negando a substituição por outro similar ou a 

restituição do valor pago, decidindo arbitrariamente em se limitar a gerar 

um crédito para novas compras no site eletrônico. Assim, não prosperam 

as alegações das requeridas, de modo que não se desincumbiram do 

ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Digo isso com 

o olhar volvido aos prints, e-mails e notas juntadas pela reclamante (nº 

12862390/12862832), sendo que cumpriu com o requisito constante no 

art. 373, I, do CPC, qual seja, trouxe aos autos prova do fato constitutivo 

de seu direito: que houve a falha na prestação do serviço, conquanto 

tenha efetuado o pagamento do boleto para aquisição de produto, lhe 

sendo informado posteriormente e indisponibilidade, além da ausência de 

restituição do valor pago. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, a autora obtivera o cancelamento de forma 

unilateral pelas requeridas da compra do produto, após a mesma já ter 

efetuado o pagamento à vista, lhe sendo apenas gerado um crédito para 

novas compras, ficando evidente a conduta lesiva. Nesta esteira de 

entendimento: “CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE COZINHA COMPLETA. 

PRODUTO NÃO ENTREGUE SOB ALEGAÇÃO DE QUE ESTAVA FORA DE 

LINHA. AUTORA QUE COMPROVOU A DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO 

PARA VENDA EM CATÁLOGOS DA DEMANDADA. INADIMPLÊNCIA 

CONTRATUAL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DOS MEROS 

DISSABORES. PRODUTO ESSENCIAL AOS AFAZERES DOMÉSTICOS. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. QUANTUM 

MANTIDO, POIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO. Em que pese a ré ter 

informado à autora que o produto se encontrava fora de linha, esta logrou 

êxito em comprovar, mediante foto de fl. 21, bem como, catálogos de fls. 

23/24, que tal produto encontrava-se a venda pela demandada. 

Salienta-se, inclusive, que tais provas sequer foram impugnadas pela ré. 

Ademais, é evidente que o caso em tela não versa sobre uma mera 

inadimplência contratual. O fato da autora ter sido privada da utilização de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 448 de 732



um bem essencial aos afazeres domésticos constitui um transtorno que 

ultrapassa a esfera dos meros dissabores, ensejando a reparação de 

cunho extrapatrimonial, cujo valor de R$ 1.500,00 se mostra adequado. 

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 71004028650, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 10/04/2013)” “BEM MÓVEL – PRODUTO 

ADQUIRIDO E PAGO, MAS NÃO ENTREGUE À CONSUMIDORA – 

Devolução do preço efetuada apenas em Juízo – Danos morais 

configurados – Reconhecimento do erro na venda do produto fora das 

especificações desejadas pelo consumidor – Demora excessiva e 

injustificada na solução do problema – Alegações tecidas em contestação 

de que o último produto correspondente ao desejado pela consumidora, 

em estoque, estava avariado, inviabilizando a substituição, e de que houve 

contato com o fornecedor, mas o produto desejado já havia saído de linha 

– Ausência de provas a respeito – Preço que somente foi restituído após o 

ajuizamento da ação – Descaso evidente com a consumidora – Ação 

julgada procedente – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) – Sucumbência integral da ré – Sentença reformada. - Recurso 

provido. (TJSP; Apelação 0000941-76.2014.8.26.0157; Relator (a): Edgard 

Rosa; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 2ª 

Vara; Data do Julgamento: 16/03/2016; Data de Registro: 18/03/2016)” 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Do 

Dano material Acerca dos danos patrimoniais, o doutrinador Flávio Tartuce 

leciona que: “Os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou 

perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos 

arts. 186 e 403 do CC/02 não cabe reparação de dano hipotético ou 

eventual, necessitando tais danos de prova efetiva, em regra.” Para que o 

dano material seja constituído é necessário que o alegado esteja 

acompanhado de provas, ou seja, não bastam apenas as informações de 

um direito lesado, é obrigatório a comprovação de que realmente aquele 

bem jurídico fora infringido. No caso dos autos, o autor demonstrou o dano 

emergente, ou seja, o que efetivamente fora perdido, assim, nítida e 

necessária acolher o pedido de reparação dos referidos danos em 

detrimento do autor, tendo em vista que o mesmo tivera um prejuízo 

resultante de R$ 485,95 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e 

cinco centavos), o qual fora despendido na aquisição do produto o qual 

não lhe fora entregue. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, ao passo que também condeno a parte requerida, 

ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao autor, 

no valor de R$ 485,95 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e 

cinco centavos), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da 

Sumula 43 do Superior Tribunal de Justiça (a correção monetária, em caso 

de danos materiais, corre desde a data do evento danoso.). DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o 

trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 09 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-50.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU TELES TAMANDARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 16371491 e juntado ao Id. 16743932, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 28 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000531-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FRANCISCA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do Id. 16633561 expedição de Alvará de Levantamento nos 

presentes autos sob nº 455893-6, consoante 1determinado pela R. 

Decisão de ID. 16633561, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação integral. Para constar lavrei a presente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001834-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DUARTE PRIOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001834-78.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: JULIANO DUARTE PRIOTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Correição. De 

pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente JULIANO DUARTE PRIOTO pretende receber créditos oriundos 

de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do art. 

54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 

2018. Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001835-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DUARTE PRIOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001835-63.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: JULIANO DUARTE PRIOTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Correição. De 

pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente JULIANO DUARTE PRIOTO pretende receber créditos oriundos 

de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do art. 

54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 

2018. Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000545-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE BEHM STROLISCHEIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do ID. 16486118, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 456246-1, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16486118, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80586 Nr: 2321-80.2009.811.0011

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 Certifico que procedo com a INTIMAÇÃO da parte requerida acerca do 

Alvará de Levantamento expedido nos presentes autos sob o nº 

456706-4, juntado às fls. 358, bem como para pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo seu silêncio interpretado como quitação 

integral, nos termos da R. Decisão de fls. 357.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262753 Nr: 441-49.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luciano Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414/0

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a douta advogada do reeducando para que no prazo de 5 

(cinco) dias manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 199401 Nr: 4280-47.2013.811.0011
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onesifro Velames de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taiza Borges Bernardes - 

OAB:MT/14.499

 PROCESSO/CÓD. Nº 199401

Vistos etc.

Considerando a informação colacionada às fls. 343/346, acerca da 

disponibilização de vaga para internação compulsória do recuperando na 

clínica denominada “Centro de Recuperação Plenitude”, localizada no 

município de Santo Antônio do Leverger-MT, autorizo a saída do apenado 

da Cadeia Pública local, mediante escolta, a fim de iniciar seu tratamento 

na referida entidade.

Oficie-se ao Centro de Recuperação Plenitude informando que o 

recuperando está preso em decorrência deste processo executivo, e que 

sua liberação do cárcere é adstrita, única e exclusivamente, para fins de 

tratamento no período necessário a sua enfermidade.

Saliente-se à instituição que deverá comunicar a este Juízo a data prevista 

para o término do tratamento, bem como eventual suspensão ou 

encerramento antecipado da terapia, visto que o recuperando/paciente, 

conforme acima explicitado, está preso no processo executivo, portanto 

sua saída da clínica está condicionada à presença dos agentes 

penitenciários da Cadeia Pública local, os quais procederão com seu 

recambiamento a este município.

Com o término do tratamento, solicite-se ao Centro de Recuperação 

Plenitude o encaminhamento do laudo atestando a recuperação do 

apenado, cujo documento será utilizado para reanálise do seu retorno ao 

regime semiaberto.

Oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública local para que providencie o 

translado do recuperando até a Clínica de Recuperação Plenitude, o mais 

breve possível, devendo informar, posteriormente, a efetivação do 

transporte.

Ao ensejo, encaminhe-se à Cadeia Pública local cópia do documento 

juntado às fls. 344/344-v, com o endereço da clínica e descrição dos 

objetos pessoais que deverão acompanhar o apenado.

Repise-se que o período de internação será considerado como pena 

cumprida para todos os fins.

Com o aporte da data prevista para o término do tratamento, oficie-se ao 

Diretor da Cadeia Pública local a fim de recambiar o recuperando a esta 

Comarca no dia informado.

Com o laudo emitido pela instituição de reabilitação, dê-se vista às partes 

para ratificar/reiterar suas manifestações quanto à regressão definitiva ou 

não do apendo, iniciando pela defesa, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, volte-me conclusos para deliberação.

Expeça-se o Alvará de Autorização de Saída em nome do recuperando, 

consignando que referida permissão é exclusiva para sua internação 

compulsória, e, na hipótese de fuga da clínica de reabilitação, será 

considerado foragido, com consequente expedição de mandado de prisão.

Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204174 Nr: 842-76.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:MT/9.869, matheus salome de souza - 

OAB:9869

 Intimação do douto advogado do acusado para tomar conhecimento da 

expedição de Carta Precatária à Comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, para interrrogatório do acusado.

Comarca de Nova Mutum

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002299-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VINICIUS NELLI MONTEIRO (EXECUTADO)

MUTUM COMERCIAL DE ALIMENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002299-56.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

BRADESCO S.A em face de MUTUM COMERCIAL DE ALIMENTOS E 

ENTRETENIMENTOS LTDA ME, ambos qualificados nos autos. Com a inicial, 

vieram os documentos de ID’s 15447075, 15447077, 15447078, 15447080, 

15447081, 15447082 e 15813771. Pois bem. Compulsando os autos 

nota-se que a presente inicial está de acordo com o que determinado o 

artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela qual a RECEBO a inicial. 

Cite-se a executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da quantia de R$ 228.592,38 (duzentos e vinte e oito mil quinhentos e 

noventa e dois reais e trinta e oito centavos). Concedo ao Sr. Oficial de 

Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código 

Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela 

parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Nova Mutum-MT, 28 de novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002327-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANA COM. E REPRES. LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCO AURELIO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002327-24.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou os documentos de ID’s 15503331, 

15503332, 15503335, 15503657, 15503337, 15503340, 15503644, 

15503649 e 15503658, em duplicidade com os documentos de ID’s 

15503712, 15503713, 15503714, 15503715, 15503716, 15503717, 

15503718, 15503719 e 15503720, o que inviabiliza a análise do feito. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 
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Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor retire os documentos de ID’s 15503331, 15503332, 15503335, 

15503657, 15503337, 15503340, 15503644, 15503649 e 15503658, que 

se encontram em duplicidade com os documentos de ID’s 15503712, 

15503713, 15503714, 15503715, 15503716, 15503717, 15503718, 

15503719 e 15503720, a fim de possibilitar a análise do feito, com fulcro 

no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum-MT, 28 de novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002373-13.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR POLITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002373-13.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 15620401, em 

duplicidade com o documento de ID 15620406, o que inviabiliza a análise 

do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor retire o documento de ID 15620401, que se encontra em duplicidade 

com o documento de ID 15620406, a fim de possibilitar a análise do feito, 

com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 28 de novembro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002393-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACEDO - ME (EXECUTADO)

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002393-04.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 15676746, em 

duplicidade com o documento de ID 15676747, o que inviabiliza a análise 

do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor retire o documento de ID 15676746, que se encontra em duplicidade 

com o documento de ID 15676747, a fim de possibilitar a análise do feito, 

com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 28 de novembro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002394-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RENIS AUGUSTO RODRIGUES (EXECUTADO)

WALDECY FRANCISCO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002394-86.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 15677962, em 

duplicidade com o documento de ID 15677963, o que inviabiliza a análise 

do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 
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documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor retire o documento de ID 15677962, que se encontra em duplicidade 

com o documento de ID 15677963, a fim de possibilitar a análise do feito, 

com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 28 de novembro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002404-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELISE SUZANA COPPETTI KLEIN (EXECUTADO)

VIVA TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002404-33.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 15701646, em 

duplicidade com o documento de ID 15701658, o que inviabiliza a análise 

do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor retire o documento de ID 15701646, que se encontra em duplicidade 

com o documento de ID 15701658, a fim de possibilitar a análise do feito, 

com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 28 de novembro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002493-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINHO FALKOWSKI (EXECUTADO)

FALKOWSKI & FALKOWSKI LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002493-56.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 15919878, em 

duplicidade com o documento de ID 15920617, o que inviabiliza a análise 

do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor retire o documento de ID 15701646, que se encontra em duplicidade 

com o documento de ID 15701658, a fim de possibilitar a análise do feito, 

com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum-MT, 28 de novembro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002508-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE PAULA SOUZA SILVA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002508-25.2018.8.11.0086 Vistos. Intime-se o 

o exequente para recolher as custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme art. 321, parágrafo único, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum-MT, 28 de novembro de 

2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002517-84.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL GODOY FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002517-84.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

BRADESCO S.A em face de DANIEL GODOY FERREIRA, ambos 

qualificados nos autos. Com a inicial, vieram os documentos de ID’s 

16027130, 16027131, 16027132, 16027133, 16027134, 16027135 e 

16142330. Pois bem. Compulsando os autos nota-se que a presente inicial 

está de acordo com o que determinado o artigo 319 do Código de 

Processo Civil, razão pela qual a RECEBO a inicial. Cite-se a executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 

37.685,67 (trinta e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e 

sete centavos). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos 

parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual Civil. Fixo os 

honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no montante 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao 

benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 28 de 

novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002520-39.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA NATHALIA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002520-39.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

BRADESCO S.A em face de ANDRESSA NATHALIA DE LIMA, ambos 

qualificados nos autos. Com a inicial, vieram os documentos de ID’s 

16027900, 16027901, 16027902, 16027903, 16027904, 16027906 e 

16142322. Pois bem. Compulsando os autos nota-se que a presente inicial 

está de acordo com o que determinado o artigo 798 do Código de 

Processo Civil, razão pela qual a RECEBO a inicial. Cite-se a executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 

19.586,88 (Dezenove mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito 

centavos). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 

1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual Civil. Fixo os honorários 

advocatícios a serem pagos pela parte executada no montante de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao 

benefício do art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 28 de 

novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002538-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002538-60.2018.8.11.0086 Vistos. Intime-se o 

exequente para recolher as custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme art. 321, § único, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum-MT, 29 de outubro de 2018 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002191-27.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA YUMI KOBAYASHI OAB - PR59846 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002191-27.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que a autora juntou os documentos de ID’s 15219105, 

15219166, 15219184, 15219206, 15219250, 15219603, 15219275, 

15219372, em duplicidade com os documentos de ID’s 15219135, 

15219501, 15219529, 15219560, 15219583, 15219616, 15219294, 

15219626, 15219657, o que inviabiliza a análise do feito. Outrossim, impõe 

registrar que a teor do disposto no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização de documentos de forma a 

facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.” Assim, determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que a autora retire os documentos de ID’s 15219105, 

15219166, 15219184, 15219206, 15219250, 15219603, 15219275, 

15219372, que se encontram em duplicidade com os documentos de ID’s 

15219135, 15219501, 15219529, 15219560, 15219583, 15219616, 

15219294, 15219626, 15219657, a fim de viabilizar sua leitura e possibilitar 
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a análise do feito, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, 

sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum-MT, 28 de novembro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002454-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BALDUINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002454-59.2018.8.11.0086 Vistos. Da análise 

do feito verifico que a autora juntou o documento ilegível de ID 15855274. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o 

documento legível de ID 15855274 a fim de viabilizar sua leitura e 

possibilitar a análise do feito, com fulcro no artigo 321 do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 28 de novembro de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002419-02.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OZIENE ANTONIA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002419-02.2018.8.11.0086 Vistos. Da análise 

do feito verifico que a autora juntou o documento ilegível de ID 15775185. 

Ademais, referindo-se a gratuidade da justiça, está nada comprovou nos 

autos. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o 

documento legível de ID 15775185 a fim de viabilizar sua leitura e 

possibilitar a análise do feito, com fulcro no artigo 321 do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 28 de novembro de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002583-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIANA KRAJEWSKI (EXECUTADO)

MUTUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO GOMES MORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002583-64.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou alguns documentos com orientação da 

página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito (ID 16133065). 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 
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contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Mutum, 28 de novembro de 

2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77163 Nr: 748-97.2014.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVSdO, MRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Ante a Ausência do Requerido, uma vez que a Carta Precatória 

expedida à fl. 112 não retornou devidamente cumprida, desde logo, 

redesigno a presente audiência para o dia 26 de Fevereiro de 2019, às 

15:00 horas. Oficie-se o Juízo deprecado acerca da nova data. Ciência da 

Defensoria Pública e ao Ministério Publico. Saem os presentes 

devidamente intimados. Cumpre-se”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86397 Nr: 2759-65.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Silva da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:MT 22.746, Ines Pereira da Cruz - OAB:19879/O, MIKLAEL 

DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:MT 17.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. EDSON EMILIA DA ROCHA para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37161 Nr: 158-33.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arinos Editora e Provedora de Acesso a 

Internet Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 Certifico e dou fé que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, em razão de que abro vistas dos autos à exequente para 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias – art. 1.238-CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95227 Nr: 3208-86.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jk Folhados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Biancardini - 

OAB:MT-5.009, Bruna Elisa Peron - OAB:14.604, Cristinny Nunes 

Rondon Santana - OAB:22.716, Janayna Nunes de Arruda - 

OAB:17.625, Otacílio Peron - OAB:MT 3.684-A

 Vistos. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais ajuizada por Sonia Gomes da Silva em face 

de JK Folhados, estando ambas devidamente qualificadas nos autos. 

Juntou documentos. Na presente solenidade foi celebrado acordo nos 

termos acima explicitado. É o relatório. Decido. Ante a composição 

amigável em audiência, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com 

fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Sem condenação em 

custas, ante a gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com cautelas de praxe. Publicada em audiência. Registre-se. 

Saem os presentes já intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109977 Nr: 5923-67.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Nied

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Dou por encerrada a instrução processual. Tornem os autos 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50307 Nr: 1364-77.2011.811.0086

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Agro Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Gemelli, Siomara Rospierski Gemelli, 

Pedro Gemelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Pereira Braga - 

OAB:6013

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. FERNANDO DORIVAL DE MATTOS para 

que proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39710 Nr: 2790-32.2008.811.0086

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Martinez-Conde Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Martins Badan, Neci Aparecido 

Terezan, José Martins Badan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Passadore - OAB:MT 

3.008-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Medeiros da Luz - 

OAB:SC 23.693, Paulo Luiz da Silva Mattos - OAB:SC 7688

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. Paulo Luiz da Silva Mattos, para que tome 

ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 

(cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido 

prazo, os autos retornarão ao arquivo. Intimo ainda de que, em 

24/02/2017, fora expedido ofício ao Registro de Imóveis que, entretanto, 

deixou de ser cumprido em razão da ausência do recolhimento dos 

emolumentos devidos por parte da pessoa interessada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42803 Nr: 2181-15.2009.811.0086
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 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelar Comiran - 

OAB:5079-B/MT, Eduardo Fonseca Villela - OAB:9973/MT

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. PAULO DE ALMEIDA VILELA para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94698 Nr: 2872-82.2016.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Hoffmann Comelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Cicero Augusto Milan - OAB:MT 16.703-O, Sandro Lanzarini 

- OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, em razão de que abro vistas dos autos à parte autora para 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias – art. 1.238-CNGC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002920-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE JUNGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TABATA MURIELY FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002920-53.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: ADRIELE JUNGES EXECUTADO: TABATA MURIELY FREITAS 

Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para efetuar o pagamento da dívida 

no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o pagamento, proceda-se o 

Oficial de Justiça com a penhora e avaliação dos bens da parte Devedora, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando a parte Executada 

para comparecer o juizado, momento em que será designado audiência, 

caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 

de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000041-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BUENO LANGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERIS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000041-10.2017.8.11.0086. EXEQUENTE: JOAO BATISTA BUENO 

LANGER EXECUTADO: NERIS DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para em 15 dias trazer memorial atualizado de cálculo e solicitar as 

medidas executórias que enteder de direito. NOVA MUTUM, 28 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-55.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE JESUS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1001008-55.2017.8.11.0086. REQUERENTE: DOMINGOS DE JESUS GOMES 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. A parte autora para manifestar 

acerca da impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca de Id. 

15369129. Cumpra-se. NOVA MUTUM, 28 de novembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000017-79.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA OAB - PR74539 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCIMARA APARECIDA DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000017-79.2017.8.11.0086. EXEQUENTE: JOSE FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: NILCIMARA APARECIDA DO PRADO Vistos etc. Defiro o 

pedido de Id. n. 16402564, em consonância com o despacho inicial já 

proferido. Cite-se por Oficial de Justiça. NOVA MUTUM, 28 de novembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010605-65.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE RODRIGUES DLUGOSZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TCA OPERADORA DE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010605-65.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCIELE RODRIGUES DLUGOSZ REQUERIDO: TCA 

OPERADORA DE TURISMO LTDA - ME Vistos, etc. Defiro a Execução de 

Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a 

classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 
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providências. Nova Mutum/MT, 28 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELIA APARECIDA MARTINS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000868-21.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARICELIA APARECIDA MARTINS SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos 

termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no 

Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre 

Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários advocatícios 

por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no primeiro grau de 

jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 12 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002242-38.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ONILDA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO Vistos, etc. 

Defiro o requerido no Id. 16581690, nos termos do delineado na decisão 

de Id. 15554477. Intimem-se, novamente, a Secretaria Municipal de Saúde 

de Santa Rita do Trivelato/MT, o Estado de Mato Grosso junto a 

Assessoria de Demandas Judiciais na Secretaria de Estado de Saúde e o 

Superintendente da Central de Regulação para que empreendam os 

esforços necessários ao cumprimento da decisão contida no Id. 

15554477, IMEDIATAMENTE. Sem prejuízo do cumprimento do delineado 

supra, intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 03 (três) dias, 

acostar aos autos 3 (três) (três) orçamentos do procedimento postulado 

perante a esfera particular, ou justificar a possibilidade de fazê-lo, 

prestigiando o princípio do menor ônus ao erário público, possibilitando 

assim eventual sequestro de valores para atendimento do necessário ao 

seu interesse. Após, conclusos para deliberação. Ciência à Defesa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 27 de novembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002242-38.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ONILDA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO Vistos, etc. 

Defiro o requerido no Id. 16581690, nos termos do delineado na decisão 

de Id. 15554477. Intimem-se, novamente, a Secretaria Municipal de Saúde 

de Santa Rita do Trivelato/MT, o Estado de Mato Grosso junto a 

Assessoria de Demandas Judiciais na Secretaria de Estado de Saúde e o 

Superintendente da Central de Regulação para que empreendam os 

esforços necessários ao cumprimento da decisão contida no Id. 

15554477, IMEDIATAMENTE. Sem prejuízo do cumprimento do delineado 

supra, intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 03 (três) dias, 

acostar aos autos 3 (três) (três) orçamentos do procedimento postulado 

perante a esfera particular, ou justificar a possibilidade de fazê-lo, 

prestigiando o princípio do menor ônus ao erário público, possibilitando 

assim eventual sequestro de valores para atendimento do necessário ao 

seu interesse. Após, conclusos para deliberação. Ciência à Defesa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 27 de novembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002860-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANISLEY BROETTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002860-80.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JANISLEY BROETTO ALVES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos 

do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro a 

inversão do ônus da prova, por falta de comprovação dos requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. Veirfica-se 

que a parte autora comprova nos autos ser proprietária da linha telefônica, 

bem como demonstra que houve alteração de endereço, sendo um direito 

subjetivo da parte autora a transferência da linha telefônica para outra 

localidade, tendo em vista que adquire o número, o qual se torna sua 

propriedade. Deste modo, encontra-se evidênciado o prejuízo decorrente 

da não transferência da linha telefônica para a parte autora, em 

conformidade com o ajuste efetuado com a ré. De outra monta, o processo 

não pode interferir em direitos de terceiros, devendo, caso a linha 

telefônica tenha sido devidamente negociada com terceiros, não ser 

cumprida a linimar e transformada em perdas e danos a ação neste ponto. 

Defiro a liminar, nos termos solicitas, ressalvado apenas direitos de 

terceiros. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo 
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Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os 

requisitos legais, para fins de: DETERMINAR a concessão da tutela de 

urgência, a fim de que a ré seja compelida a transferir a linha telefônica 

para a autora, para o endereço Rua das Helicônias, nº 564 N, sala 03, 

Bairro Jardim das Orquídeas, Nova Mutum/MT, CEP 78450-000, 

mantendo-se o número 65 3308-3113, sob pena de aplicação de multa 

diária pelo descumprimento da ordem judicial;, sob pena de multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada com 

fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90, ressalvo que comprovada 

a venda da linha para terceiros fica revogada a liminar sem aplicação de 

sanção, sendo que será analisada como perdas e danos a situação em 

comento. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente 

decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, 

cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação 

que será designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista 

no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo 

obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a 

contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 

04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 28 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002928-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAMIRES CEQUINEL KLUTHCOWSKY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY OAB - PR50064 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002928-30.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: PEDRO RAMIRES CEQUINEL KLUTHCOWSKY REQUERIDO: 

OI S.A Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 

14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do 

ônus da prova, porque presentes os requisitos legais. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. De efeito, a parte Autora afirma não possuir 

relação jurídica com Requerida e que nunca contratou os seus serviços, o 

que indica que a inscrição negativa mostra-se, a princípio, indevida. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a 

retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. 

Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da 

obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 28 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002928-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAMIRES CEQUINEL KLUTHCOWSKY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY OAB - PR50064 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002928-30.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: PEDRO RAMIRES CEQUINEL KLUTHCOWSKY REQUERIDO: 

OI S.A Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 

14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do 

ônus da prova, porque presentes os requisitos legais. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. De efeito, a parte Autora afirma não possuir 

relação jurídica com Requerida e que nunca contratou os seus serviços, o 

que indica que a inscrição negativa mostra-se, a princípio, indevida. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 
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crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a 

retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. 

Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da 

obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 28 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-78.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBALDO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000752-78.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: SEBALDO 

FERNANDES DE OLIVEIRA Vistos, etc. A empresa Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, quando da 

distribuição destes autos, não compareceu a assentada, tampouco 

apresentou justificativa plausível de sua ausência. Isso porque, a 

justificativa de ausência apresentada em audiência não se mostra 

suficiente, visto que não a Reclamante não guarneceu seu pedido com 

provas aptas a demonstrar circunstâncias que constitui justa causa para 

a sua ausência, ou seja, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos 

termos do art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil. Dito isto, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; Assim, diante da contumácia, opino 

pela EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Diante da ausência injustificada da Reclamante, 

opino pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  l e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 

de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON DE SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000666-10.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RONILSON DE SOUZA SANTANA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse 

de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma vez que busca o 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. No tocante a preliminar de indeferimento da inicial 

decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12935031 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a 

analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c.c Indenização por Danos Morais proposta por Ronilson de Souza 

Santana em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. 

Desta forma propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação o Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. No entanto, 

as alegações do Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova 

mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de 
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comprovar por meio de documentos, como o contrato entabulado com o 

Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, 

capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES 

CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (g.n.) No caso, o 

Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o valor 

irrisório da negativação (inferior a R$100,00), bem como diante de sua 

inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por 

contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Por 

fim, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 19 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000258-19.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARTA RIBEIRO DE SOUZA REQUERIDO: CLARO TV 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. Não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que 

a peça de ingresso atende aos requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Quanto à 

impugnação ao pedido de justiça gratuita, é cediço que conforme o artigo 

98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei”. Ademais, sobre a declaração de 

miserabilidade para o benefício da gratuidade colaciono o seguinte julgado: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM FAVOR DO 

REQUERENTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO 

CONTRÁRIO. 1. O escopo da gratuidade de justiça é assegurar a todos o 

acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos comandos constitucionais 

insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Carta da Republica. 

2. Deixando a parte autora de demonstrar que o réu reúne condições de 

arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, não há como 

ser indeferido pedido de concessão da gratuidade de justiça. 3. Recurso 

conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 20140110167462, Relator: NÍDIA 

CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 27/01/2016, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2016 . Pág.: 147) Passo a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Marta Ribeiro de Souza em 

desfavor de Claro Tv. Relata a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

referente a um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito e exercício regular de direito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 
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direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência do Reclamante. 

Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, consistente 

exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar 

as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta 

Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há provas 

de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como 

para corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao 

tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 03 anos 

entre a data da negativação e a data da propositura da ação, bem como 

diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Quanto ao pedido contraposto formulado 

pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não aportou aos 

autos documentos hábeis a demonstrar a existência do débito, o que faz 

improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia 

de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta 

data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com 

resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-31.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FARIAS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001363-31.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDINEI FARIAS DOS REIS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que não há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos 

do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 13990023 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos 

Morais proposta por Claudinei Farias dos Reis em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 
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contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por débitos que alega desconhecer, aduzindo que 

tais anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de faturas 

e do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, devidamente 

assinado pelo Reclamante e acompanhado de cópia de seus documentos 

pessoais, o que demonstra a regularidade da contratação e utilização do 

serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes apresentados 

pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso  Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 333,31 [Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Um Centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando o Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 333,31 [Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta 

e Um Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, 

a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010539-80.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE BRIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010539-80.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDIRENE BRIZA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não verifico complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise das questões controvertidas. Opino pelo 

indeferimento do pedido de decretação da revelia [id. 650255, tendo em 

vista o Aviso de Recebimento [id. 10808313] que demonstra o recebimento 

da citação/intimação apenas 04 dias antes da audiência, não observando, 

assim, o prazo estabelecido pelo art. 334, do Código de Processo Civil. 

Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Valdirene Briza da Silva em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome 

foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão 

de um débito que alega desconhecer, aduzindo não ter contratado seus 

serviços e que isso lhe causou danos morais. Desta forma, propôs a 

presente ação requerendo a desconstituição do débito e indenização por 

danos morais. Em sede de defesa a Reclamada argumenta que o valor 
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objeto do apontamento é legítimo e devido, bem como combate a existência 

de danos morais. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do 

CPC)que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Pois bem, verifico que as alegações da Reclamada não subsistem, 

pois não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva 

é devido, deixando de apresentar documentos capazes de amparar as 

suas alegações, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante 

e constatar a contratação de serviço, bem como a sua inadimplência. 

Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, consistente 

exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar 

as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta 

Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há provas 

sólidas de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, 

bem como para corroborar com a existência de outros documentos aptos 

a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte 

quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: 

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES 

DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Outrossim, não prevalece a alegação de ocorrência de fraude 

alegada pela Reclamada, uma vez que, assumindo o risco do negócio, é 

sua a responsabilidade de zelar pela lisura de suas contratações e 

diligenciar no sentido de evitar fraudes perpetradas por terceiros, nos 

exatos moldes da atual jurisprudência consoante segue: Direito do 

Consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais. Sentença de procedência. Negativação indevida decorrente de 

fraude. Responsabilidade da Instituição Financeira. Risco do negócio. Na 

hipótese, o dano moral é in re ipsa e o quantum debeatur adequado. A 

existência de outras negativações ilegítimas e questionadas judicialmente 

pelo devedor não afasta o dever de indenizar, mostrando-se inaplicável os 

termos da Súmula nº 385 do STJ. Verba honorária também não comporta 

majoração, haja vista a baixa complexidade da demanda. MANTIDA A 

SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, NA FORMA DO ARTIGO 

557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 01698108220118190001 

RJ 0169810-82.2011.8.19.0001. Rel. DES. ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS BITENCOURT, julgado em 08/01/2015, Vigésima Sétima Câmara 

Cível/Consumidor). (destaquei). Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a 

Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo 

índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 6502511]. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-84.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BALDUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000092-84.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RENATO BALDUINO DA SILVA REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, 

consoante se extrai da petição anexo à movimentação de id. n. 13853605 

destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código 

de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 
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parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000935-83.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELISANGELA MARIA DA SILVA REQUERIDO: SCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

De início, não conheço dos embargos de declaração id. 13158143 ante a 

ausência de condição vinculativa. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. com Indenização Por Danos Morais proposta 

por Elisangela Maria da Silva em desfavor de SCARD Administradora de 

Cartões de Crédito Ltda. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a 

realização de perícia grafotécnica para solução do presente litígio. Ora, no 

caso, a Reclamante sustenta que não celebrou o contrato que constitui o 

débito cuja declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro 

lado, o Reclamado apresentou um contrato com assinatura que alega 

pertencer a Reclamante. Entretanto, tanto dos documentos apresentados 

pela Reclamante, quanto pelo Reclamado, noto dissensão nas assinaturas, 

como na carteira de identidade da Reclamante, na procuração outorgada 

ao seu advogado e nos documentos apresentados pelo Reclamado. Ou 

seja, para que se resolva o conflito, imperioso constatar se as 

assinaturas, de fato, pertencem a Reclamante, isso, por meio do 

competente exame grafotécnico. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis 

não podem julgar ações que demandam prova complexa, em atenção ao 

que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). Aliás, nesse 

sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE. 2. NA 

HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM. 3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA DE 

JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 

46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES.(TJ-DF - ACJ: 260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314) Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta nos 

documentos apresentados, outro caminho não há a não ser reconhecer 

que não se trata de demanda de menor complexidade. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de novembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-66.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000671-66.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDILSON ANTONIO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, 

de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para 

a produção denovas provas. Opino pelo afastamento da preliminar de 

indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 10091353 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Quanto a preliminar de indeferimento da inicial 

decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 
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Passa a analisar o mérito. Edilson Antonio dos Santos ajuizou a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Reparação por Danos em 

desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. argumentando, em síntese, 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo referido banco por um débito que alega desconhecer, 

aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio das faturas coligidas a id. n. 

14065493 destes autos, de onde se denota a utilização de um cartão de 

crédito denominado HSBC Superclass Visa, o que indica a existência de 

contratação e utilização do serviço bancário. O Reclamado apresentou 

documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a 

origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na inicial é 

improcedente, posto que as alegações trazidas pelo Reclamado refutaram 

a tese do Reclamante, pois há traço da contratação e utilização do serviço 

e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, 

humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pelo Reclamado 

demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, 

bem como a utilização do benefício colocado a disposição do Reclamante, 

não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse 

sentido, que as faturas exibem transações realizadas em diversos 

estabelecimentos desta cidade de Nova Mutum, como Mercado Dourados, 

Farmácia Bio Farma, Miola e Tonezi Junior, Mutum Gás e Constru Holv, bem 

como que houve parcelamento de faturas e alguns pagamentos, sugerindo 

evidências acerca da efetiva utilização do cartão de crédito. Vejamos ao 

seguinte julgado em caso análogo: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE 

CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO 

QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS PELO 

BANCO. EXTRATOS QUE COMPROVAM AS COMPRAS EFETUADAS E OS 

PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO 

COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. Se a instituição financeira 

digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito, nas quais constam 

as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários 

pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica 

existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. Constatada a 

inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a 

prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. (VALMIR 

ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2018, 

Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO 

MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – 

FATURAS EMITIDAS EM NOME DA APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS 

- DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. O ônus da prova recai sobre aquele que 

aproveita o reconhecimento do ato. Verifica-se no caso concreto que 

houve a confirmação irrefutável do negócio jurídico entre as partes e o 

inadimplemento de faturas do cartão de crédito que ensejaram cobranças 

devidas e a consequente inscrição do nome da Apelada no rol dos 

inadimplentes. In casu, tais comprovações são revestidas de robustez 

capaz de confirmar a relação jurídica entre as partes, pois, em se tratando 

de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos dados pessoais de terceiro 

para contrair dívidas, o suposto falsário certamente não faria o pagamento 

das faturas, conforme ficou demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) Ora, não 

fosse isso, o pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a 

utilização e a concordância com a prestação do serviço. De outra banda, 

nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade 

dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva 

contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. Por 

sua vez, a inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada pela 

falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. No mais,cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 

do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse 

contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do Reclamante. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de novembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002224-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN VITOR DE SOUZA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002224-17.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP 

EXECUTADO: RENAN VITOR DE SOUZA COSTA Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A empresa 

Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 

15416994 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE 

dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 
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expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE COSME DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000735-42.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDINETE COSME DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não 

há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 13020319 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Quanto a preliminar de indeferimento da inicial 

decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Assinalo que não há necessidade de realização de exame grafotécnico no 

presente caso, posto que a assinatura da Reclamante aposta nos 

documentos que acompanham a petição inicial e aquela grafada no 

contrato apresentado pela Reclamada são semelhantes, o que dispensa 

aludido recurso. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos 

Morais proposta por Edinete Cosme de Almeida em desfavor de Vivo S.A. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos 

que alega desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a 

Reclamada combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio do Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, devidamente assinado pela Reclamante e 

acompanhado de cópia de seus documentos pessoais, o que demonstra a 

regularidade da contratação e utilização do serviço telefônico. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pela Reclamada, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. No 

mais,cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 202,63 [Duzentos e Dois Reais e Sessenta e Três 

Centavos]. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão da Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da 

litigância de má fé Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 
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com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, 

ainda, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a 

Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 202,63 [Duzentos e Dois 

Reais e Sessenta e Três Centavos],acrescidos dos respectivos juros e 

correção monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de novembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-57.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000734-57.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA ANTONIA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de indeferimento da 

inicial pela não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 13019920 

dos autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico 

c.c Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta 

por Maria Antonia Santos em desfavor de Vivo S.A. Relata a Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, 

bem como que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreu quase dois anos entre a data da negativação e a propositura da 

ação, bem como a inércia da Reclamante em tentar solucionar a questão 

de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 
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indenizatório vai fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Quanto ao pedido contraposto formulado 

pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não aportou aos 

autos documentos hábeis a demonstrar a existência do débito, o que faz 

improcedente o pedido contraposto formulado. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Não vislumbro nestes autos a má-fé 

processual alegada pela Reclamada. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDENCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de novembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-61.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONY JOSIMIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001221-61.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RONY JOSIMIR FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Dispenso o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Assinalo que não há necessidade de realização de exame grafotécnico no 

presente caso, posto que a assinatura do documento do Reclamante, a 

assinatura do termo de audiência e aquela aposta nos documentos 

apresentados pelo Reclamado são semelhantes, o que dispensa aludido 

recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Passo a 

análise do mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Mario Marcio de Campos 

Curado em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Multseguimentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II 

do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado referente a um 

débito que alega desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com 

esta, argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. 

No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as alegações do 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pela Proposta de 

Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e 

Serviços – Pessoa Física, pelo cartão de assinaturas, pelo Termo de 

Contratação de Pacotes de Serviços e pela Proposta de Seguro Cheque 

Especial Protegido, todos devidamente assinados pelo Reclamante junto ao 

Banco Santander, do qual o Reclamado é cessionário do crédito, 

informação corroborada pelo competente instrumento de cessão de 

crédito. Neste aspecto, embora não conste nos autos documentos que dê 

ciência ao Reclamante da cessão do crédito pelo Banco Santander ao 

Reclamado, tão fato, por si só, não elide a obrigação do Reclamante em 

saldar a dívida e ao Reclamado de cobrar pelo crédito regularmente 

cedido. Cito recente julgado neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE 

DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de 

notificação do devedor acerca da cessão de crédito não tem o condão de 

impedir o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido, 

ante o disposto no art. 293 do Código Civil. Como tal, o apontamento do 

nome do devedor em registros de proteção ao crédito. Comprovada a 

dívida e a eficácia da cessão de crédito, não há como declarar-se a 

inexistência do débito e determinar-se o cancelamento da inscrição 

negativa correspondente. Pedido improcedente. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70055221386, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/10/2013, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/10/2013) (g.n.). No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa 

neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004930814, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia DippDreher, Julgado em 

17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 
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DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de 

notificação do Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica 

entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude da anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta 

forma, a negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu 

o Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de novembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-77.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE CARVALHO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000819-77.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCIELLE CARVALHO PINTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Não vislumbro complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da questão controvertida. Passo a 

análise do mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais aforada por Francielle Carvalho Pinto 

em desfavor de Banco Bradescard S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, em que pese os 

argumentos tecidos pela Reclamante, em contestação o Reclamado 

combateu suas alegações e apresentou prova suficiente da existência do 

débito por meio das faturas coligidas a id. n. 12392133 destes autos, de 

onde se denota a utilização de um cartão de crédito denominado Cattan Ibi 

Mastercard Nacional, o que indica a existência de contratação e utilização 

do serviço bancário. O Reclamado apresentou documentação idônea 

acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a origem e a validade do 

débito. Desta forma, o pretendido na inicial é improcedente, posto que as 

alegações trazidas pelo Reclamado refutaram a tese da Reclamante, pois 

há traço da contratação e utilização do serviço e, diante da inadimplência 

injustificada, não há que se falar em dor, humilhação ou danos à honra. A 

documentação juntada pelo Reclamado demonstra o efetivo negócio 

jurídico celebrado e que relaciona as partes, bem como a utilização do 

benefício colocado a disposição da Reclamante, não se podendo negar 

conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse sentido, que as faturas 

exibem transações realizadas em diversos estabelecimentos no estado de 

origem da Reclamante, como Yos – Cattan 203, Marcelo Surf, Mateus 

Supermercados e Armazém Paraiba, bem como que houve parcelamento 

de faturas e alguns pagamentos, sugerindo evidências acerca da efetiva 

utilização do cartão de crédito. Vejamos ao seguinte julgado em caso 

análogo: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO 

DE CRÉDITO JUNTADAS PELO BANCO. EXTRATOS QUE COMPROVAM AS 

COMPRAS EFETUADAS E OS PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO 

JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. 

Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de 

crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos 

estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados, a meu ver, 

restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como 

a origem da obrigação. Constatada a inadimplência do consumidor, devida 

é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, 

o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não 

constitui ato ilícito. (VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA 

INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – FATURAS EMITIDAS EM NOME DA 

APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS - DANOS MORAIS – NÃO 

CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. O ônus 

da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do ato. 

Verifica-se no caso concreto que houve a confirmação irrefutável do 
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negócio jurídico entre as partes e o inadimplemento de faturas do cartão 

de crédito que ensejaram cobranças devidas e a consequente inscrição 

do nome da Apelada no rol dos inadimplentes. In casu, tais comprovações 

são revestidas de robustez capaz de confirmar a relação jurídica entre as 

partes, pois, em se tratando de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos 

dados pessoais de terceiro para contrair dívidas, o suposto falsário 

certamente não faria o pagamento das faturas, conforme ficou 

demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) Ora, não fosse isso, o 

pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a utilização e a 

concordância com a prestação do serviço. De outra banda, nada há nos 

autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade dessa prova 

documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva contratação, até 

porque não há alegação de falsidade documental. Por sua vez, a 

inadimplência contratual da Reclamante está evidenciada pela falta de 

prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada justificando a 

alegação despropositada e genérica de desconhecimento do débito. Por 

assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos 

autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

da Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 

do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse 

contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da Reclamante. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pelo Reclamado. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase[art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE CARVALHO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000817-10.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCIELLE CARVALHO PINTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, 

de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para 

a produção de novas provas. Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar 

de indeferimento da inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

14 da Lei 9.099/95. Assinalo que não há necessidade de realização de 

exame grafotécnico no presente caso, posto que a assinatura do 

documento do Reclamante, a assinatura do termo de audiência e aquela 

aposta nos documentos apresentados pelo Reclamado são semelhantes, 

o que dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte 

julgado: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Passo a análise do mérito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

aforada por Francielle Carvalho Pinto em desfavor de Banco Bradescard 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, noticia a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

por débito que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de faturas e da Proposta de 

Adesão ao Cartão C&A Mastercard Nacional Emissão Instantânea 

devidamente assinada, de onde se denota a utilização de um cartão de 

crédito denominado Ibicard C&A Mastercard Nacional Emis. Inst., o que 

demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço bancário. 

Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos 

indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante 

do seu adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não 

só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. 

Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, principalmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da 

análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de 

má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Cito ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA 

ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de 

uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o 

dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. 

Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste responsabilidade civil 

pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância de má-fé consiste na 

conduta processual eivada de deslealdade. Comprovada a malícia, deve 

ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação cível conhecida e não provida, 
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mantida a rejeição da pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 

MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). 

Como é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à 

multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, 

de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 

9.099/95, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE CARVALHO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000816-25.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCIELLE CARVALHO PINTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, 

de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para 

a produção de novas provas. Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar 

de indeferimento da inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

14 da Lei 9.099/95. Assinalo que não há necessidade de realização de 

exame grafotécnico no presente caso, posto que a assinatura do 

documento do Reclamante, a assinatura do termo de audiência e aquela 

aposta nos documentos apresentados pelo Reclamado são semelhantes, 

o que dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte 

julgado: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Passo a análise do mérito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

aforada por Francielle Carvalho Pinto em desfavor de Banco Bradescard 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, noticia a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

por débito que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de faturas e da Proposta de 

Adesão ao Cartão C&A devidamente assinada, de onde se denota a 

utilização de um cartão de crédito denominado C&A Private Label Brasil, o 

que demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço 

bancário. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há 

nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do nome da 

Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular 

do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante de 

provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para 

atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, 

principalmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o 

Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 
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com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-80.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SANTANA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001168-80.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FLAVIA SANTANA BORGES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

16295648] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n.16439797], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de novembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001392-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK DRONJEK SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001392-81.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: PATRICK DRONJEK SALES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. Trata-se 

de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 16276752 por 

Vivo S.A, ora Embargante, sob o argumento de que a sentença de id n. 

15508704 padeceria de vício de omissão. Os Embargos Declaratórios não 

devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa 

disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento 

não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração 

constitui recurso de rígidos contornos processuais (recurso de 

fundamentação vinculada), consoante disciplinamento imerso no art. 48 da 

Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, 

para seu provimento a presença dos pressupostos legais de cabimento. 

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade 

ou erro material, não há como prosperar o alegado. Na lição de Pontes de 

Miranda quanto aos Embargos Declaratórios, vejamos: "O que se pede é 

que declare o que ficou decidido, porque o meio empregado para 

exprimí-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se 

que se reimprima.". (Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, 

Forense, 1975, p. 399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, 

Humberto Theodoro Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 

omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão ou da 

sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual 

Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, 

nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de 

Processo Civil, opino pelo improvimento do Recurso de Embargos de 

Declaração interposto no Id. n. 16276752 mantendo inalterada a sentença 

tal como concebida. Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e 

na presente, revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de 

Declaração interpostos por Vivo S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pela Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 
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baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-90.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS SANTOS PAULINO OAB - MT0021674A 

(ADVOGADO(A))

EDER CANUTO DE SOUZA OAB - MT23556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000650-90.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDESIO ALVES DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 16278596 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 15503928 padeceria de vício de 

omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez 

que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é 

sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. 

Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos 

contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 16278596 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pela Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIO RIBEIRO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000422-81.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ERMINIO RIBEIRO FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. Trata-se de 

Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 16222665 por 

Vivo S.A, ora Embargante, sob o argumento de que a sentença de id n. 

15503929 padeceria de vício de omissão. Os Embargos Declaratórios não 

devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa 

disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento 

não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração 

constitui recurso de rígidos contornos processuais (recurso de 

fundamentação vinculada), consoante disciplinamento imerso no art. 48 da 

Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, 

para seu provimento a presença dos pressupostos legais de cabimento. 

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade 

ou erro material, não há como prosperar o alegado. Na lição de Pontes de 

Miranda quanto aos Embargos Declaratórios, vejamos: "O que se pede é 

que declare o que ficou decidido, porque o meio empregado para 

exprimí-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se 

que se reimprima.". (Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, 

Forense, 1975, p. 399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, 

Humberto Theodoro Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 

omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão ou da 

sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual 

Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 
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os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, 

nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de 

Processo Civil, opino pelo improvimento do Recurso de Embargos de 

Declaração interposto no Id. n. 16222665 mantendo inalterada a sentença 

tal como concebida. Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e 

na presente, revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de 

Declaração interpostos por Vivo S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pela Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000257-34.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ISMAEL DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

16478746 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 16118726 padeceria de vício de omissão. Os 

Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao 

mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que 

o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, 

os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 16478746 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pela Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010020-42.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDALINA PEREIRA CABRAL CORREA OAB - MT10846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DE SOUZA ANTONIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010020-42.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME 

EXECUTADO: JESSICA DE SOUZA ANTONIO Vistos, etc. O Exequente foi 

intimado a dar prosseguimento à execução no prazo de 10 dias, sob pena 

de arquivamento (id. 13215803). Ocorre que o Exequente não cumpriu 

com a diligência que lhe competia e desde então o feito encontra-se 

paralisado, sem qualquer providência. De acordo com o artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil: Extingue-se o processo, sem o julgamento 

do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Isto 

posto, com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo 

Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO sem julgamento do mérito. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 
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apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92910 Nr: 1803-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o Juízo da Vara de 

Execuções Penais da Comarca de Santa Rosa/RS autorizou a saída 

temporária do recuperando Geovane Rodrigues da Silva para se 

apresentar neste Juízo, e assim, prosseguir ao cumprimento da pena no 

Processo Executivo de Pena n.º 4421-59.2018.811.0086.

 Inobstante, não se observou a prisão preventiva estabelecida em face do 

acusado nestes autos, e ele foi colocado em liberdade indevidamente, 

razão pela qual, determino a expedição de novo mandado de prisão em 

desfavor do acusado, que deverá ser encaminhado às autoridades 

competentes visando seu efetivo cumprimento.

Outrossim, tendo em vista que o acusado, após ser colocado em liberdade 

erroneamente, colocou-se em lugar incerto e não sabido, inclusive 

deixando de comparecer à audiência designada para seu interrogatório, 

decreto sua revelia, forte no art. 367 do CPP, e declaro encerrada a 

instrução processual.

Dê-se vistas dos autos as partes para apresentarem memoriais finais 

escritos, no prazo legal, e após, tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença. .

Às providências.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106502 Nr: 4142-10.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardson José Matias da Rocha, ENIRDO JOSÉ 

DE OLIVEIRA NETO, LUCAS DOS SANTOS FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Considerando o retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do Acórdão de fls. 309/315, conforme certificado à fl. 320, que 

readequou a pena pecuniária aplicada ao réu Jardson José Matias da 

Rocha, cumpra-se integralmente a decisão colegiada.

Após, proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos, atento ao disposto no art. 983 e §§ da CNGC.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116363 Nr: 2022-57.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Moraes Marques de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Marcelino Santana de Oliveira Junior - 

OAB:MT 21.500

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pelo réu Henrique Moraes Marques de Abreu à fl. 

222.

 Dê-se vistas dos autos à Defensoria Pública para oferecimento das 

competentes razões recursais, e em seguida, ao Ministério Público, para 

que querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119986 Nr: 3631-75.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, Edson Emilia da Rocha - OAB:MT 22.746

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para intimar o Advogado(s) do 

Réu(s) (Dr. EDSON EMILIA DA ROCHA), via DJE, para que confirme a 

autenticidade da petição de fls. 132/140 e docs. 141/147, uma vez que 

não consta o autógrafo do peticionante, sob pena de ser considerada 

apócrifa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120326 Nr: 3810-09.2018.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar de Almeida Silva, Thais de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Quanto à prisão em si, não vislumbro a ocorrência de nenhuma 

irregularidade em relação ao cumprimento do mandado de prisão.

O pedido formulado pela defesa não merece acolhimento. Ao contrário de 

suas alegações, além dos requisitos legais de indícios de autoria e prova 

da materialidade, verificam-se presentes os fundamentos legais para a 

manutenção da prisão, notadamente a garantia da ordem pública e 

garantia de aplicação da lei penal, calcada nos antecedentes criminais do 

acusado que é reincidente, e responde a outro processo penal, ainda 

pendente de sua citação justamente em razão da dificuldade de ser 

encontrado.

De se pontuar que embora o réu tenha constituído advogado nos autos, 

seu paradeiro só passou a ser conhecido agora, com o cumprimento do 

mandado de prisão, que já estava em aberto desde junho deste ano.

Isto posto, indefiro o pedido formulado pela defesa e mantenho a prisão 

processual decretada em desfavor do acusado.

Oficie-se à autoridade policial requisitando o envio do relatório dos dados 

extraídos do celular do acusado, conforme deferido na decisão de fls. 

62/63.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000802-35.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL OAB - MT23503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKHON NELSON FRANCIS DE OLIVEIRA ALCANTARA (EXECUTADO)

 

PETIÇÃO

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000803-20.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

UBIRATAM ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO(A))

FLAVIA REJANE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - GO40299 

(ADVOGADO(A))

WELLITON GOMES ROCHA LIMA OAB - MT24880/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Justiça Pública (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000803-20.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: UBIRATAM ALVES DE OLIVEIRA, CRISTIANE PEREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA Vistos. Compulsados os autos, 

observa-se não ter sido juntada comprovação do recolhimento de custas 

da presente ação, em desacordo com o Código de Processo Civil. Em 

razão disso, determino: 1. Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos 

dos artigos 290 e 321 do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de 

cancelamento na distribuição; 2. Indico com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado: 3. 2.1.1. Apresentar comprovante de 

recolhimento de custas. Expirado o prazo, venham os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 22 de novembro de 2018. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000421-27.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIR DA ROSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000421-27.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): REFRIGERANTES MARAJA S.A. RÉU: LAIR DA ROSA Vistos. 

Trata-se de ação ordinária de locupletamento ilícito proposta por 

REFRIGERANTES MARAJÁ S/A, representada pelo sócio proprietário 

Edson Eugênio Bruehmueller, em face de LAIR DA ROSA. Recebida a 

inicial, determinou-se a remessa ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania) para realização da audiência de conciliação 

(fls.14/15). Realizado o ato, a conciliação restou frutífera conforme termo 

de fls. 04/05. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado em Sessão de Conciliação no 

CEJUSC, fazendo seus termos parte integrante desta decisão. Em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC. Após, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao MP. Nova 

Xavantina/MT, 21 de novembro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000410-95.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA & MENEGHETTI LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000410-95.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): REFRIGERANTES MARAJA S.A. RÉU: ROSA & MENEGHETTI 

LTDA - EPP Vistos. Trata-se de ação ordinária de locupletamento ilícito 

proposta por REFRIGERANTES MARAJÁ S/A, representada pelo sócio 

proprietário Edson Eugênio Bruehmueller, em face de ROSA E 

MENEGUETTI LTDA. Recebida a inicial, determinou-se a remessa ao 

CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) para 

realização da audiência de conciliação (fls.13/14). Realizado o ato, a 

conciliação restou frutífera conforme termo de fls. 04/05. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Conciliação no CEJUSC, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão. Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da 

presente ação, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do 

CPC. Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Ciência ao MP. Nova Xavantina/MT, 21 de novembro de 2018. Luciene 

Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000504-43.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GLEBB PINHEIRO SILVA ABRANTES OAB - GO41189 

(ADVOGADO(A))

MILLA MATIAS DE MELO OAB - GO45265 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP (RÉU)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 8239 Nr: 55-55.1988.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTER. INST. JURÍDICO DAS TERRAS RURAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:1006/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000744-32.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO FREDERICO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT0014184A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA MARIA SILVA TEIXEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000744-32.2018.8.11.0012; Valor causa: $2,862.00; Tipo: 

Cível; Espécie:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Certifico que 

registrei o presente feito sob o procedimento n.206493. Certifico ainda que 

agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o dia 19/12/2018 às 

09h00min(MT). Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, 

remeto os autos a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais 

procedimentos de praxe. NOVA XAVANTINA, 7 de novembro de 2018 

ROGERIA BORGES FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA 

E INFORMAÇÕES: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

TELEFONE: (66) 34381305

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000535-63.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BERTE & PONTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE ALMEIDA JESUS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000535-63.2018.8.11.0012; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Certifico que registrei o presente 

feito sob o procedimento n. 205184. Certifico ainda que agendei o Ato 

Solene de Conciliação/mediação para o dia 18/12/2018 às 10h30min(MT). 

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe. NOVA XAVANTINA, 31 de outubro de 2018 ROGERIA BORGES 

FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA E 

INFORMAÇÕES: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

TELEFONE: (66) 34381305

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000535-63.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BERTE & PONTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE ALMEIDA JESUS - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-17.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAULINO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

8010321-17.2015.8.11.0012. REQUERENTE: RAULINO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por RAULINO PEREIRA DE SOUZA em face do 

BANCO BRADESCO S/A. Em análise aos autos verifica-se que a parte 

reclamada realizou o depósito dos valores devidos (Id.13583787). Ainda, a 

parte autora concordou com os valores depositados (Id. 13607198) e 

pugnou pela expedição de alvará judicial para levantamento dos valores 

vinculados aos autos, informando os dados bancários: Titular: Katrice 

Pereira da Silva Gomes, CPF: 906.334.311-68, Conta Corrente 5827-0, 

Agência 1322-6, Banco do Brasil. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido Conforme delineado no relatório supra, não pairam 

dúvidas quanto ao pagamento e satisfação do direito do requerente, visto 

que os valores já se encontram depositados. Neste diapasão, visto que a 

dívida foi plenamente satisfeita pelo requerido, como consectário lógico a 

tal fato, momento se faz para extinção do presente processo frente à 

satisfação do débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino, pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, com resolução de mérito, a teor do disposto no art. 924, II, 

do CPC. Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores; em 

seguida, expeça-se o competente alvará de levantamento, através do 

SISTEMA SISCONDJ; atentando-se que o levantamento somente poderá 

ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

recurso, à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 68/2018 do CNJ. Certificado o 

trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquive-se. Nova 

Xavantina- MT, 25 de setembro de 2018. Darlan da Matta Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 28 de setembro de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-39.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

1000071-39.2018.8.11.0012. REQUERENTE: RICARDO MARCONDES 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. PROJETO DE SENTENÇA Trata-se de 

Ação de Indenização por Dano Moral, com Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por Ricardo Marcondes em face de Lojas Renner. Ocorre que, 

na data da audiência de conciliação, às partes realizaram um acordo, 

conforme id. 13088016. Frise-se que, a parte requerida efetuou o depósito 

do valor referente ao citado acordo (id. 13606214), tendo a parte 

requerente se manifestado, concordando com o valor e requerendo a 

expedição de Alvará, conforme id. 13970490. Em seguida, os autos vieram 

conclusos. DISPOSITIVO Isto posto, em face da transação ocorrida entre 

as partes e o respectivo cumprimento da obrigação de pagar pela parte 

requerida, opino pela extinção do processo, com resolução de mérito, a 

teor do disposto no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC Sem custas e 

honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 55 da lei nº 9.099/95. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias, após a expedição de Alvará, com transferência de valores 

para a conta corrente em nome da advogada da parte requerente (id. 
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13970490). Nova Xavantina – MT, 22 de setembro de 2018. Darlan da 

Matta Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Nova Xavantina, 28 de setembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010328-72.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EMBALAGENS XAVANTINA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

8010328-72.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: EMBALAGENS XAVANTINA 

LTDA - ME EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA 

I- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES. Dispensado relatório, a teor do 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Indenização por Danos 

Morais proposta por Embalagens Xavantina Ltda. – ME., em face do Banco 

do Brasil S/A. Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamada 

realizou dois(02) depósitos de valores, conforme ids. 16380450 e 

16380451. Ainda, a parte autora concordou com os valores depositados 

(Id. 16399948) e pugnou pela expedição de alvará judicial para 

levantamento dos dois (02) valores depositados e vinculados aos autos, 

informando os dados bancários: Titular: Katrice Pereira da Silva Gomes, 

CPF: 906.334.311-68, Conta Corrente 5827-0, Agência 1322-6, Banco do 

Brasil. Vieram-me os autos conclusos. II – MOTIVAÇÃO. Conforme 

delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e 

satisfação do direito do requerente, visto que os valores já se encontram 

depositados. Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita 

pelo requerido, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção do presente processo frente à satisfação do débito. III- 

DISPOSITIVO. Posto isso, opino, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

resolução de mérito, a teor do disposto no art. 924, , inciso II, do NCPC. 

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores; em seguida, 

expeça-se o competente alvará de levantamento, através do SISTEMA 

SISCONDJ. Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquive-se. Projeto de sentença submetido à homologação do MD. 

Juiz Togado, a teor do disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95. Darlan da 

Matta Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 14 de 

novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-44.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

8010304-44.2016.8.11.0012. REQUERENTE: CEZAR DA SILVA SANTANA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, PROJETO DE 

SENTENÇA I- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES. Dispensado relatório, a 

teor do disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Reclamação 

proposta por Cezar da Silva Santana em face da Embratel / Claro Tv. Em 

análise aos autos verifica-se que a parte reclamada realizou o depósito 

dos valores devidos (Id. 15278982). Ainda, a parte autora concordou com 

os valores depositados (Id. 15341064) e pugnou pela expedição de alvará 

judicial para levantamento dos valores vinculados aos autos, informando 

os dados bancários: Titular: Katrice Pereira da Silva Gomes, CPF: 

906.334.311-68, Conta Corrente 5827-0, Agência 1322-6, Banco do Brasil. 

Vieram-me os autos conclusos. II – MOTIVAÇÃO. Conforme delineado no 

relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e satisfação do 

direito do requerente, visto que os valores já se encontram depositados. 

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo requerido, 

como consectário lógico a tal fato, momento se faz para extinção do 

presente processo frente à satisfação do débito. III- DISPOSITIVO. Posto 

isso, opino, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito, a 

teor do disposto no art. 924, , inciso II, do NCPC. Oficie-se ao Setor de 

Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de que 

seja realizada a vinculação dos valores; em seguida, expeça-se o 

competente alvará de levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ. 

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Projeto de sentença submetido à homologação do MD. Juiz 

Togado, a teor do disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95. Darlan da Matta 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 10 de novembro 

de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010107-55.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE REINHEIMER GRESPAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

8010107-55.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: ARLETE REINHEIMER GRESPAN 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A PROJETO DE SENTENÇA I- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES. 

Dispensado relatório, a teor do disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Reclamação proposta por Arlete Reinheimer Grespan em face 

da Energisa S/A. Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamada 

realizou o depósito dos valores devidos (Id. 15868723). Ainda, a parte 

autora concordou com os valores depositados (Id. 15882533) e pugnou 

pela expedição de alvará judicial para levantamento dos valores 

vinculados aos autos, informando os dados bancários: Titular: Katrice 

Pereira da Silva Gomes, CPF: 906.334.311-68, Conta Corrente 5827-0, 

Agência 1322-6, Banco do Brasil. Vieram-me os autos conclusos. II – 

MOTIVAÇÃO. Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas 

quanto ao pagamento e satisfação do direito do requerente, visto que os 

valores já se encontram depositados. Neste diapasão, visto que a dívida 

foi plenamente satisfeita pelo requerido, como consectário lógico a tal fato, 

momento se faz para extinção do presente processo frente à satisfação 

do débito. III- DISPOSITIVO. Posto isso, opino, pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com resolução de mérito, a teor do disposto no art. 924, , 

inciso II, do NCPC. Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos 

valores; em seguida, expeça-se o competente alvará de levantamento, 

através do SISTEMA SISCONDJ. Certificado o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquive-se. Projeto de sentença 

submetido à homologação do MD. Juiz Togado, a teor do disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Darlan da Matta Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 14 de novembro de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010363-66.2015.8.11.0012
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Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FILIPE CONDE NETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

8010363-66.2015.8.11.0012. REQUERENTE: JORGE FILIPE CONDE NETO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TERRA NETWORKS BRASIL, BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

reclamação proposta por Jorge Filipe Conde Neto de Oliveira em face do 

BANCO BRADESCO S/A e TERRA NETWORKS BRASIL S/A. Em análise 

aos auto, verifica-se que a parte reclamada Terra Networks Brasil S/A, 

realizou o depósito dos valores devidos (Id.13261742 e id. 10680566). 

Ainda, a parte autora se manifestou concordando com os valores 

depositados (Id. 14461247), pugnando pela expedição de alvará judicial 

para levantamento dos valores vinculados aos autos, informando os 

dados bancários: Titular: Katrice Pereira da Silva Gomes, CPF: 

906.334.311-68, Conta Corrente 5.827-0, Agência 1322-6, Banco do 

Brasil. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido Conforme 

delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e 

satisfação do direito do requerente, visto que os valores já se encontram 

depositados. Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita 

pela parte requerida, como consectário lógico a tal fato, momento se faz 

para extinção do presente processo, frente à satisfação do débito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no art. 924, inciso II, do CPC. 

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores; em seguida, 

expeça-se o competente alvará de levantamento, através do SISTEMA 

SISCONDJ; atentando-se que o levantamento somente poderá ser 

efetivado 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso, 

à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 68/2018 do CNJ. Certificado o trânsito 

em julgado e observadas as formalidades legais, arquive-se. Nova 

Xavantina- MT, 25 de setembro de 2018. Darlan da Matta Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 28 de setembro de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010355-55.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON RIBEIRO NERES MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

8010355-55.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: JAILTON RIBEIRO NERES 

MONTEIRO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de pedido de Execução de Sentença proposta por 

JAILTON RIBEIRO NERES MONTEIRO em face do BANCO DO BRASIL. Em 

análise aos autos verifica-se que a parte reclamada realizou o depósito 

dos valores devidos (Id.13992676). Ainda, a parte autora concordou com 

os valores depositados (Id. 14220898) e pugnou pela expedição de alvará 

judicial para levantamento dos valores vinculados aos autos, informando 

os dados bancários: Titular: Katrice Pereira da Silva Gomes, CPF: 

906.334.311-68, Conta Corrente 5827-0, Agência 1322-6, Banco do Brasil. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido Conforme delineado 

no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e satisfação 

do direito do exequente, visto que os valores já se encontram 

depositados. Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial. Neste diapasão, visto que a dívida foi 

plenamente satisfeita pelo executado, como consectário lógico a tal fato, 

momento se faz para extinção da presente execução frente à satisfação 

do débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino, com base no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

resolução de mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo devedor. 

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores; em seguida, 

expeça-se o competente alvará de levantamento, através do SISTEMA 

SISCONDJ; atentando-se que o levantamento somente poderá ser 

efetivado 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso, 

à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 68/2018 do CNJ. Certificado o trânsito 

em julgado e observadas as formalidades legais, arquive-se. Nova 

Xavantina- MT, 25 de setembro de 2018. Darlan da Matta Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 28 de setembro de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010713-88.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BERNARDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

8010713-88.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA 

BERNARDES EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Trata-se de reclamação promovida por Maria Aparecida 

Bernardes em face do Banco do Brasil Ltda. Em análise aos autos, 

verifica-se que a parte reclamada realizou o depósito dos valores devidos 

(Id. 13673569). Ainda, a parte autora pugnou (Id. 15827648) pela 

expedição de alvará judicial para levantamento dos valores vinculados aos 

autos, informando os dados bancários: Titular: Katrice Pereira da Silva 

Gomes, CPF: 906.334.311-68, Conta Corrente n° 5.827-0, Agência 1322-6, 

Banco do Brasil S/A. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido 

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que os valores já 

se encontram depositados. Sendo assim, é certo que somente a quitação 

da dívida, a transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a 

extinção à execução de título judicial. Neste diapasão, visto que a dívida 

foi plenamente satisfeita pelo executado, como consectário lógico a tal 

fato, momento se faz para extinção da presente execução frente à 

satisfação do débito. DISPOSITIVO Posto isso, opino, com base no artigo 

924, inciso II, do NCPC, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, uma vez que 

satisfeita a dívida pelo executado. Oficie-se ao Setor de Depósitos 

Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de que seja 

realizada a vinculação dos valores; em seguida, expeça-se o competente 

alvará de levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ. Certificado o 

trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Submeto o projeto de sentença à homologação pelo Juiz Togado, a teor do 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95. Darlan da Matta Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 14 de novembro de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito
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Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001091-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM VILELA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE MARIA BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte Autora para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

MEDIAÇÃO - CEJUSC designada em Data: 14/03/2019 Hora: 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000740-93.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE JESUS WEIHRICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA OAB - MT16466/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte Requerida para apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação 

ou de mediação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000531-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS ELAINE RIBEIRO (REQUERIDO)

UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

ALEX DENKER FILHO (REQUERIDO)

JOSE HAMILTON RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A 

(ADVOGADO(A))

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - MT3498/B (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada as partes para tomar ciência acerca do despacho ID 14729015, 

diante da determinação de suspensão do cumprimento da Carta 

Precatória.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000531-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS ELAINE RIBEIRO (REQUERIDO)

UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

ALEX DENKER FILHO (REQUERIDO)

JOSE HAMILTON RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A 

(ADVOGADO(A))

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - MT3498/B (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada as partes para tomar ciência acerca do despacho ID 14729015, 

diante da determinação de suspensão do cumprimento da Carta 

Precatória.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86426 Nr: 609-38.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iago Ferreira Gonçalves, Delcione Maciel do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIA LOHRANNY SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23083/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta Comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada o advogado da parte ré 

acerca da audiência designada para o dia 05/12/2018 às 17h:40min para a 

oitiva da testemunha Erik Bruno Costa Ferreira no município de Primavera 

do Leste-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75294 Nr: 58-92.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ledes Moresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 68662 Nr: 1125-29.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Triângulo S/A - Tribanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Traudi Probst de Lima, Traudi Probst de Lima - 

ME, João Carlos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adahilton de Oliveira Pinho - 

OAB:152.305/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de arresto de dinheiro dos executados, pleiteado à fl. 

58, posto que o exequente não comprovou ter realizado diligências para 

localização do endereço dos referidos para a realização da citação.

Assim, INTIME-SE o exequente para no prazo de 05 (cinco) dias proceder 

com as diligências necessárias para localização do endereço da 

executada, sob pena de extinção e arquivamento definitivo do processo.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique e INTIME-SE o exequente, 

pessoalmente, através do representante no mesmo sentido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 14226 Nr: 671-35.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macotec Indústria Mecânica e Comércio Ltda, 

Vergílio de Witt, Dinea Fátima Fantinato de Witt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Usucapião, proposta há mais de treze (13) anos por 

Nelci da Rosa.

O processo teve trâmite moroso e irregular, não se logrando êxito sequer 

na citação pessoal dos supostos proprietários do imóvel objeto da lide, 

vindo a Autora a noticiar que alienou seus direitos de posse a terceiros e 

requerer a desistência da ação (fls. 146-147).

É um breve relato dos autos.

Decido.

Desnecessária a anuência expressa dos Réus ao pedido de desistência 

da ação interposto pela Autora, pois conforme se depreende dos autos, 

as Partes Rés sequer chegaram a ser citadas pessoalmente.

 Assim sendo, julgo extinto o presente processo sem apreciação do 

mérito, o que faço com base no art. 267, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.

Custas finais, se houver, pela Autora.

Transitada em julgado e pagas as eventuais custas, arquivem-se estes 

autos independentemente de nova determinação.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52453 Nr: 1662-30.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Remar Industria e Comércio de Móveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes para que se manifestem acerca do 

retorno dos autos e requer o que de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81132 Nr: 2816-44.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kennedy de Oliveira Macaubas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19114 Nr: 584-11.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barônio & Barônio Ltda - EPP/ME, Diamantino 

Barônio, Maria Terezinha Barônio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta Comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84312 Nr: 4387-50.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Lúcio Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta Comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77477 Nr: 1029-77.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luizinho Gomes Neres, Ronair Rodrigues de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta Comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81471 Nr: 3035-57.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta Comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89089 Nr: 2081-74.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Cordeiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 89193 Nr: 2124-11.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricia Fatima Mesquita de Carvalho Peres - ME, 

Fabricia Fatima Mesquita de Carvalho Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27557 Nr: 548-61.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justina de Almeida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32292 Nr: 534-09.2012.811.0044

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Serra Dourada Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549, Sonoir Miguel de Oliveira - OAB:3571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adaiane Tonhá Galvão - 

OAB:10.130, Jatabairu Francisco Nunes - OAB:4903/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta Comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. 848.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81132 Nr: 2816-44.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kennedy de Oliveira Macaubas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida/réu para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26464 Nr: 2497-57.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Elias Nobre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte autora do 

retorno dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53413 Nr: 2614-09.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Ivan Tauchert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão de fls. 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50806 Nr: 2323-43.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gonzaga dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão de fls. 39

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67731 Nr: 723-45.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDPdA, LDPdA, MDPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para 

se manifestar acerca da certidão de fls.66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65608 Nr: 2958-19.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jaivo Dias Pereira, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação do 

requerido, a ser expedida para Comarca de Rondonópolis - MT, trazendo 

aos autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 84612 Nr: 4504-41.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Kavopi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58804 Nr: 3561-29.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Antonio da Silva e Cia Ltda - ME, Antonia 

Aparecida de Souza da Silva, Nivaldo Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560/MT, Marcos Antônio Almeida Ribeiro - OAB:5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o credor para dar 

prosseguimento ao feito, em 10 dias, postulando o de direito a satisfação 

da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19215 Nr: 698-47.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São Carlos Agropecuária Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62907 Nr: 1835-83.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Nery Nogueira Luna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o credor para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 10 dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19286 Nr: 753-95.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janio Viegas de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamiro Reis Luis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Artiolli Barnabe - 

OAB:20320, Michel Astrolli Salazar - OAB:8832/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta Comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000712-28.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA PINTO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ Impulsiono estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000723-57.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000723-57.2018.8.11.0044 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007-CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação. Paranatinga/MT,28 de novembro de 

2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000744-33.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000744-33.2018.8.11.0044 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação. Paranatinga/MT,28 de novembro de 

2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000743-48.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE CHAVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 
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contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000817-05.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000817-05.2018.8.11.0044 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação. Paranatinga/MT,28 de novembro de 

2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000706-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80775 Nr: 2635-43.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlon Felix Mundim, Silvana de Melo Mundim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Ferreira da Silva, Maria Ivone Moreno 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE JESUS MOREIRA - 

OAB:10876/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - CEJUSC

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 02/2016-GAB da Segunda Vara desta comarca, IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado da parte 

autora de que foi designada sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

13/03/2019 às 15:30, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT, bem como para que traga seu 

cliente independentemente de intimação realizada por este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80775 Nr: 2635-43.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlon Felix Mundim, Silvana de Melo Mundim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Ferreira da Silva, Maria Ivone Moreno 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE JESUS MOREIRA - 

OAB:10876/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO (sem valor)

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 

999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92311 Nr: 3577-41.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Donizete Antunes de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Cristofolini - 

OAB:15.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - CEJUSC

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 02/2016-GAB da Segunda Vara desta comarca, IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado da parte 

autora de que foi designada sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

14/03/2019 às 14:00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT, bem como para que traga seu 

cliente independentemente de intimação realizada por este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87041 Nr: 961-93.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24528 Nr: 561-94.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glaucia Anne Kelly 

Rodrigues do Amaral - OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes acerca do 

cálculo realizado nos autos, conforme despacho de fl. 177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89473 Nr: 2256-68.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvanio Almeida Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Notificação

Vara de tramitação: Segunda Vara

Feitos Cíveis: 2092-69.2018.811.0023 – Código: 91177

TIPO DE AÇÃO: GUARDA C/C ALIMENTOS

REQUERENTE: IRACI SALETE CENCI.

ADVOGADA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO– OAB/MT 8011,

 REQUERIDOS: JOSIEIDI TEODORO DE JESUS E ELBIO NORONHA

FINALIDADE: Notificação das partes e advogados, para comparecerem à 

Sessão de CONCILIAÇÃO agendada para a data de 17/12/2018 Horário : 

13:00h – Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Peixoto de Azevedo (Fórum), Rua Pedro Álvares Cabral, nº 38, bairro: 

Centro. Peixoto de Azevedo. Telefone.: (66)3575-2028, ramal: 212, Cel. 

66-9.9927-8046.

Vara de tramitação: Segunda Vara

Feitos Cíveis: 834-58.2017.811.0023 – Código: 82919

TIPO DE AÇÃO: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE

REQUERENTE: ELIENE FERMINO DA SILVA.

ADVOGADA: IRINEU PAIANO FILHO– OAB/MT 6097,

 REQUERIDOS: EDILOSN CARNEIRO DE SOUZA E EVANILSON APARECIDO 

PEREIRA

FINALIDADE: Notificação Do advogado da autora, para comparecer à 

Sessão de CONCILIAÇÃO agendada para a data de 17/12/2018 Horário : 

14:00h – Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Peixoto de Azevedo (Fórum), Rua Pedro Álvares Cabral, nº 38, bairro: 

Centro. Peixoto de Azevedo. Telefone.: (66)3575-2028, ramal: 212, Cel. 

66-9.9927-8046.

Vara de tramitação: Segunda Vara

Feitos Cíveis: 2911-16.2012.811.0023 – Código: 62902

TIPO DE AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE: GERALDO MARTINS DE AZEVEDO NETO.

ADVOGADA: MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO – OAB/MT 7914,

 REQUERIDO: LEONÍSIO LEMOS MELO JÚNIOR

ADVOGADO: EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA – OAB/T 4574

FINALIDADE: Notificação dos advogados das partes, autora e requerida, 

para comparecerem à Sessão de CONCILIAÇÃO agendada para a data de 

03/12/2018 Horário : 13:50h – Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Peixoto de Azevedo (Fórum), Rua Pedro Álvares Cabral, 

nº 38, bairro: Centro. Peixoto de Azevedo. Telefone.: (66)3575-2028, 

ramal: 212, Cel. 66-9.9927-8046.

Vara de tramitação: Segunda Vara

Feitos Cíveis: 3175-57.2017.811.0023 – Código: 86336

TIPO DE AÇÃO: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS

REQUERENTE: CIRSON VIEIRA DE SOUZA.

ADVOGADA: CINTIA BEE DE SOUZA– OAB/MT 8011,

 REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO – OAB/MT 

14992

FINALIDADE: Notificação dos advogados da, da parte autora e da 

requerida, para comparecerem à Sessão de CONCILIAÇÃO agendada 

para a data de 03/12/2018 Horário : 13:00h – Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Peixoto de Azevedo (Fórum), Rua 

Pedro Álvares Cabral, nº 38, bairro: Centro. Peixoto de Azevedo. 

Telefone.: (66)3575-2028, ramal: 212, Cel. 66-9.9927-8046.

Vara de tramitação: Segunda Vara

Feitos Cíveis: 3554-95.2017.811.0023 – Código: 86913

TIPO DE AÇÃO: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS

REQUERENTE: DAVID PEREIRA.

ADVOGADO: CILSO PEREIRA DOS SANTOS – OAB/MT 20430,

 REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S/A

ADVOGADO: FERNANDO HACKMANN RODRIGUES – OAB/RS 18660

FINALIDADE: Notificação dos advogados da, da parte autora e da 

requerida, para comparecerem à Sessão de CONCILIAÇÃO agendada 

para a data de 07/12/2018 Horário : 13:00h – Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Peixoto de Azevedo (Fórum), Rua 

Pedro Álvares Cabral, nº 38, bairro: Centro. Peixoto de Azevedo. 

Telefone.: (66)3575-2028, ramal: 212, Cel. 66-9.9927-8046.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000396-78.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VARINI DE DAVID PINTO (REQUERENTE)

IRAN DE ABREU (REQUERENTE)

ROSANGELA DE DAVID BORTOLOTTO (REQUERENTE)

MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO RAUL VUADEN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000396-78.2018.8.11.0023 Valor da causa: $715,000.00 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

VANIA VARINI DE DAVID PINTO Endereço: ALAMEDA PAINEIRA, 236, Q34 

LT19, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORAIS DOS LAGOS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-553 Nome: IRAN DE ABREU Endereço: CESARIO DE ABREU, 

76, A, CENTRO, ITAPEVI - SP - CEP: 06653-020 Nome: ROSANGELA DE 

DAVID BORTOLOTTO Endereço: RIO BRANCO, 1381, JD STA ROSA, 

NOVA ODESSA - SP - CEP: 13460-000 Nome: MARIA REGINA DE DAVID 

CARNEVALI Endereço: RUA DOMINGOS DE LIMA, 189, LOTEAMENTO 

MONTE LÍBANO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-240 POLO PASSIVO: 

Nome: EGIDIO RAUL VUADEN Endereço: NONOAI, 493-S, CENTRO, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 FINALIDADE: Intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do 

senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.192,30 (mil cento e noventa e 

dois reais e trinta centavos), no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos. Peixoto de Azevedo-MT , 12 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000444-37.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:
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SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE RIBAMAR ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1000444-37.2018.8.11.0023 

Valor da causa: $31,484.19 ESPÉCIE: [CHEQUE]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: SUPREMA COMERCIO DE 

MAQUINAS LTDA Endereço: RODOVIA MT-208, LOTES LES 12-A, 

RODOVIA, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 POLO PASSIVO: 

Nome: JOSE DE RIBAMAR ALMEIDA Endereço: Rua Francisca Maria 

Guedes, 492, Centro Antigo, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de 

valor de R$ 80,00 (oitenta reais), no prazo de 10(dez) dias, mediante guia 

de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos. Peixoto de Azevedo-MT, 12 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000699-92.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GADOMSKI CHAVES OAB - MT0011745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1000699-92.2018.8.11.0023 

Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA 

E TERAPIA OCUPACIONAL Endereço: H, S/N, LOTE 02 QUADRA 04 SETOR 

A, CENTRO POL.ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Endereço: 

MINISTRO CESAR CALS, S/N, SEDE DA PREFEITURA, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: Intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do 

senhor Oficial de Justiça, no valor valor de R$ 40,00 (quarenta reais), no 

prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no 

site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de busca/apreensão/citação, com posterior remessa do 

comprovante aos autos. Peixoto de Azevedo-MT, 12 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000760-50.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIDALVA VIANA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000760-50.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 7.264,06 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, - DE 12997 A 17279 - 

LADO ÍMPAR, VILA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 

POLO PASSIVO: Nome: FRANCIDALVA VIANA DE SOUSA Endereço: RUA 

CORONEL LOURO LEITE, 477, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para efetuar o pagamento de 2(duas) diligências do senhor Oficial 

de Justiça, no Bairro Centro, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos. Peixoto de Azevedo-MT, 28 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 
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internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43752 Nr: 1919-89.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE DEPÓSITO ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A 

em face do ADRIANO GOMES DE SOUZA.Apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, a parte autora 

permaneceu inerte (fls.150/152).É o sucinto relatório. Decido.Transcorrido 

o prazo sem manifestação da parte autora, declaro extinto o feito, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.Condeno o 

exequente ao pagamento das custas remanescentes.Transitada em 

julgado, arquive-se com as formalidades de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90625 Nr: 1701-17.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

RUDIMAR VERARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIAGO LUIZ CAPELLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Com o trânsito em julgado (fl. 248), abra-se vista ao representante do 

Ministério Público e à Defesa do Acusado para fins do art. 422 do Código 

de Processo Penal Brasileiro.Em seguida, apresentadas as provas que 

pretendem produzir, voltem-me os autos conclusos para designação da 

Sessão de Julgamento, conforme prevê o artigo 423 do CPP.Após, voltem 

conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77880 Nr: 1199-49.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PIMENTEL FELIX, EVAIR PEIXOTO 

HOINOSKI, PAULO HENRIQUE LEITE BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090, CEZAR CALINOSKI JUNIOR - OAB:18658

 FINALIDADE: intimar os advogados do réus para trazer aos autos o 

número da conta bancária para restituição de valores.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173680 Nr: 6306-36.2018.811.0013

 AÇÃO: Petição->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimei a parte Autora para tomar conhecimento do 

documento juntado na Ref. 32 (comprovante de restituição de guia)

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002644-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NATALY SILVA MOREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002644-47.2018.8.11.0013. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NATALY SILVA MOREIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BRADESCO S.A. Defiro AJG. 

Cite-se. Pontes e Lacerda/MT, 28 de novembro de 2018. Leonardo de 

Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 134612 Nr: 1277-39.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Martins Mundim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 100081 Nr: 2115-50.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA MARIA DA SILVA, JDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO CAMILO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos.

Diante da inércia do requerido, homologo os honorários periciais como 

pleiteado pelo perito.

Intime-se o requerido para que, no prazo de dez dias, recolha o valor 

integral dos honorários periciais, sob pena de indeferimento da prova 

pericial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 103014 Nr: 3350-52.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA APARECIDA BROCHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da anulação da sentença, intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 99316 Nr: 1782-98.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Martins da Silva, Euripedes Miguel de 

Oliveira, Genesis Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRATICA DA 

UNEMAT - OAB:, NÚCLEO DE PRATICA UNEMAT - OAB:, Thucydides 

Francisco Conceição Alvares - OAB:OAB/MT4552, Uemerson Alves 

Ferreira - OAB:OAB/MT 14.866

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168513 Nr: 4364-66.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Barbosa do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166076 Nr: 3180-75.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R ALVES MARQUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlito Fernandes Neto - 

OAB:OAB/MT 18503

 Intime-se o réu para que indique a numeração única dos autos em que 

pleiteia a revisão contratual. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157924 Nr: 11796-73.2017.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON OLIVEIRA DA SILVA, TASSILA RAYANE 

CAMPOS OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O réu, citado, não apresentou defesa.

Diante da inercia do réu, defiro o pedido de tutela antecipada, apesar de 

os documentos, inicialmente, se demonstrarem insuficientes para 

concessão do pedido de forma liminar, a revelia do réu traz uma 

presunção relativa de veracidade dos fatos, o que possibilita o 

deferimento do pedido para reintegração de posse em favor da Autora, do 

imóvel lote 15 da quadra 04, loteamento Américo Mazete, contendo como 

benfeitoria uma casa de alvenaria com 05 (cinco) cômodos, com varanda 

do lado esquerdo e muro em toda a extensão do lote.

Designo audiência para o próximo dia 06/02/2019, às 13h30min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 117968 Nr: 2852-19.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Garcia de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pedido do autor para implantação, o INSS informa que o 

benefício já implantou o benefício.

Intime-se o autor para requerer o que entender de direito, em 5 dias.

Em caso de inércia do autor, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167410 Nr: 3820-78.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA, Nandria Daniela dos 

Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A., ANDRESA PALMEIRAS DE 

SOUZA ME, Wesley Leonel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aotory da Silva Souza - 

OAB:14.994-A

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07.02.2019, às 

13hs, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154693 Nr: 10230-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leuzy Dias Pompermayer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167843 Nr: 4038-09.2018.811.0013

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DA SILVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 
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a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo pela autarquia ré se for o caso. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

devendo ser observado para tanto o Manual de Cálculo da Justiça 

Federal.Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 112379 Nr: 1028-25.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Neuza Maria da Costa Bicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON RODRIGUES BICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07.02.2019, às 

15h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6055 Nr: 2001-73.1999.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Villar Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83131 Nr: 514-77.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 44040 Nr: 689-47.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Vieira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84668 Nr: 2189-75.2013.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson de Almeida Bretas, Celia de Andrade 

Bretas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16067, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspenda-se por 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89285 Nr: 1140-62.2014.811.0013

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Magno Fernandes Balieiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o requerido, vez que cabe ao credor indicar bens à penhora.

Ao exequente para indicar bens à penhora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89020 Nr: 902-43.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Gustavo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 às partes para que se manifestem acerca dos cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 3265 Nr: 818-04.1998.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristildes Câmara da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Agropecuária Rancho 21 Ltda, 

Francisco de Paula Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para promover o incidente de desconsideração da 

personalidade juridica, na forma do CPC..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80216 Nr: 2286-12.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Nunes da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 34741 Nr: 2208-28.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adjaime Lopes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reconsidero decisão. Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89829 Nr: 1607-41.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolinda Amarília

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82081 Nr: 4322-27.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Simone da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 9370 Nr: 2044-73.2000.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenita Batista da Conceição, Cleuza Maria da Silva 

Pereira, João Batista da silva, Sebastião Batista da Silva, José Maria 

Batista, Beroniça Batista da Conceição, GILBERTO DA SILVA, Jozias 

Batista da Silva, José Batista Filho, Maria Cleunice de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se por 30 dias. Após, arquivem-se.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58566 Nr: 4131-50.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanir Conceição Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Seixas Filho - 

OAB:7633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT

 Vistos.

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 31584 Nr: 4833-69.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leuzy Dias Pompermayer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Leonel de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, karla karolina Aparecida dias Pompermayer - 

OAB:15965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Intime-se o executado para que providencie o recolhimento dos 

honorários periciais, sob pena de preclusão da matéria e homologação 

dos cálculos apresentados pelo exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59783 Nr: 123-93.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalton Divino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80578 Nr: 2695-85.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motos Mato Grosso Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Lavilha Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para indicar bens à penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60325 Nr: 665-14.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida do Nascimento Pinheiro Gonçalves, 

Jose Augusto Pinheiro Gonçalves, Maria Aparecida do Nascimento 

Pinheiro Gonçalves, Jessica Pinheiro Gonçalves, Rosana Cristina Pinheiro 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ace Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abílio Diamantino Francisco 
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Bogado - OAB:145.430-SP

 Arquivem-se,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87406 Nr: 5113-59.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural, Ideraldo Pires da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Manetti Senhorinho 

- OAB:OAB/MT22.132-A

 Ao excepiente para que se manifeste em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156295 Nr: 10950-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Aparecido Nunes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão ser intimadas pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 08 DE 

MARÇO DE 2019, às 16:00 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154320 Nr: 10073-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão ser intimadas pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 08 DE 

MARÇO DE 2019, às 14:00 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94101 Nr: 5056-07.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineide Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Libório Feliciano 

Sathler - OAB:8516/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte requerida para pagar as custas/taxas judiciárias conforme 

fls.256.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90463 Nr: 2164-28.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosani Rodrigues Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora acerca dos honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46291 Nr: 2923-02.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Sementino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Onofre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Júnior - 

OAB:7043, JANAINA EMANUELE MULLER BARBOSA - OAB:17812, 

José Nilson Vital Júnior - OAB:9320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar as partes acerca da realização do Leilão que se realizará no prédio 

do fórum em 13/12/2018 às 13hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27430 Nr: 2442-44.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Alves, Maria Dalva Teixeira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De: Gabinete da Primeira Vara

Para: Primeira Vara Cível

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125366 Nr: 5979-62.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pamella Roberta Zamboni Nobre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Norte do Mato Grosso-Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Souza e Silva 

- OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Alves Pereira - 

OAB:MT 3277 B, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:MT 3418 A

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 Sem custas ou honorários.

P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120678 Nr: 3855-09.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Carvalho Pimentel, Rodrigo Pincerato Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milson Rodrigues da Silva, Ana Paula Oliveira, 

REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, MIRIAM APARECIDA RIBEIRO DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crystiane da Cunha Bezerra 

- OAB:7.709 -B

 Às partes para alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148996 Nr: 7437-80.2017.811.0013
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 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigovale de Guaporé Com. E Ind. De Carnes Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANYEL MORAES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antenor Mateus Correia 

Neto - OAB:OAB/AL 8.222

 Ao requerido para que se manifetse em 05 dias, sob os documentos 

acostados nas alegações finais do autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97108 Nr: 877-93.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Barbosa do Nascimento, Leonardo 

Bruno Cavalini Soares Mozar, PAULO ROBERTO ARAUJO, Olinda Maria 

Gomes da Costa Brito Eusébio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - 

OAB:192989, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, 

Senilton Vicente de Souza - OAB:4744/MT

 Intime-se o advogado do requerido Donizete para que apresente as 

alegações finais, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 57875 Nr: 3440-36.2010.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Benevenutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87574 Nr: 5276-39.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Marques da Silva, Edneia Amaral 

Tiburcio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o requerido, vez que não há qualquer informação acerca da 

mudança do quadro fático que justificque nova tentativa de penhora on 

line.

Ao exequente para indicar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87826 Nr: 5548-33.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dair Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rezende de Andrade 

Júnior - OAB:188.846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Já há rstrição no sietam RENAJUD.

Ao exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84105 Nr: 1573-03.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Cazini Spoladore

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o excepto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62076 Nr: 2416-36.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hellmut Ruppin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:56.918/PR, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:6.817 ou 198.04

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25746 Nr: 770-98.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iranildes Parreira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Aparecido de Araújo - 

OAB:44.094/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para que se manifeste acerca da impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63926 Nr: 4265-43.2011.811.0013

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Moura do Nascimento Campos, Luiz Henrique 

Nascimento campos, Leandro Humberto Nascimento Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rubens Carvalho Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao inventariante para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86124 Nr: 3756-44.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Gomes & Ribas Ltda, Pedro de Souza 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max MGNO Ferreira Mendes - 

OAB:MT 8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para indicar bens à penhora, sob pena de extinção.

2ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001783-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE ORNELAS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001783-61.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Registro de nascimento após prazo legal]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

para os fins de direito que, a parte requerida não contestou a presente 

ação, embora citada , conforme consta juntada de AR 16080233, 

decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, com amparo no provimento 

56/2007, abrimos vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 28 de 

novembro de 2018. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002283-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE TEREZA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002283-30.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 15.264,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA, CITAÇÃO, JUROS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, a contestação de ID 16735270 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 28 de novembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153740 Nr: 9761-43.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana França dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Psicossocial foi 

juntado aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos 

vistas para as partes se manifestarem, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84675 Nr: 2196-67.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesulino Aureliano Costa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva G. da Silva Martins - 

OAB:10.100MT, Nelson Paschoalotto - OAB:8530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o advogado da parte autora 

foi devidamente intimado via DJE da certidão de fls.89 dos autos, e até a 

presente data não se manifestou. Assim, com o amparo ao prov. 56/2007 - 

CGJ procedo a intimação da parte autora pessoalmente para se manifestar 

nos autos em cinco dias, sob pena de extinção.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 179780 Nr: 8969-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allan Júnior Meira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE DA SILVA 

FERREIRA - OAB:21141/O, NANDA LUZ SOARES QUADROS - 

OAB:19494/O

 Diante do exposto, com fundamento nos artigos 282, § 5º, 316, 319, 321, 

todos do vigente Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva 

decretada em desfavor de ALLAN JÚNIOR MEIRA FERREIRA, uma vez que 

não subsistem seus fundamentos.

No entanto, com fulcro no artigo 319 do mesmo Diploma legal, sua soltura 

fica condicionada ao cumprimento das seguintes condições: (...) O 

investigado terá de firmar TERMO DE COMPROMISSO, devendo ser 

advertido de que, o descumprimento das condições impostas, poderá 

importar a decretação da prisão preventiva, nos termos do § 4º, do art. 

282 do CPP. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do acusado, 

devendo ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que 

permanecer preso.

 Providenciem-se as respectivas atualizações no BNMP e no sistema 

Apolo. EXPEÇA-SE cópia da presente decisão ao Comandante da Polícia 

Militar e à Polícia Civil, para que auxiliem na fiscalização das medidas acima 

impostas, comunicando ao juízo eventual descumprimento. Deverá o Sr(a). 

Oficial(a) de Justiça, adverti-lo de que, em caso de descumprimento das 

referidas medidas, poderá ter o beneficio revogado. Ciência ao Ministério 

Público e à Defesa Técnica, esta via DJE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 41048 Nr: 3350-33.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamiro Dias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 A gravidade do delito imputado não é motivo suficiente para embasar a 

custódia provisória e vale ressaltar que em consulta ao sistema Apolo, 

verifico que o acusado apresenta em seu desfavor somente o registro 

criminal pertinente a presente ação penal, o que demonstra que o réu não 

possui conduta voltada à criminalidade.Nessa perspectiva, entendo serem 

suficientes e adequadas às medidas cautelares diversas da prisão, razão 

pela qual há que se conceder a revogação da prisão preventiva do 

acusado.Ante exposto, DEFIRO o pedido formulado pela defesa às fls. 

84/95 e REVOGO o decreto preventivo do acusado ALTAMIRO DIAS 

LOPES, mediante a imposição das seguintes condições:1)Manter o seu 

endereço atualizado junto a Terceira Vara Criminal de Pontes e 

Lacerda/MT;2)Não mudar de residência sem aviso prévio a este 

Juízo;3)Comparecer a todos os atos que venham a ser 

deprecados.Recolham-se os mandados de prisão preventiva expedidos, e 

EXPEÇA-SE O CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor de ALTAMIRO 

DIAS LOPES.2 – DA RESPOSTA À ACUSAÇÃOAnalisando a resposta à 

acusação acostada aos autos às fls. 108/110 observo que não estão 

presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal, razão pela qual deixo de absolver sumariamente o 

acusado.Considerando que o oferecimento da denúncia ocorreu no ano 

de 2007, DÊ-SE vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

do endereço das testemunhas arroladas às fls. 10.Após, volvam-me os 

autos conclusos para designação de audiência de instrução. 
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DEPREQUE-SE a fiscalização das condições impostas ao acusado à Vara 

competente em Cuiabá/MT.Cientifique-se o Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166486 Nr: 3408-50.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Ribeiro Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Analisando o pedido e os 

documentos juntados pela defesa, bem como após a oitiva dos 

informantes nesta audiência, entendo justificada a ausência da ré de seu 

domicílio, visto que tal fato se deu para acompanhar o tratamento de saúde 

do seu genitor. Dessa forma, considerando ainda o fato de que a ré está 

grávida, com fulcro na jurisprudência do STF e atento á necessidade de 

proteção do filho menor e do nascituro, defiro o pedido da defesa para 

determinar a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. 

Expeça-se alvará de soltura, devendo á ré ser posta em liberdade (prisão 

domiciliar) se por outro motivo não deve permanecer presa na unidade 

prisional. A prisão domiciliar deverá ser cumprida nos seguintes 

endereços: Rua Mariano Pires de Campos, n.º 1467, Bairro São José; e 

rua Canários, n.º 43, Bairro Jardim Morada da Serra, ambos nesta cidade 

de Pontes e Lacerda – MT, devendo a ré permanecer na residência em 

período integral, somente podendo se ausentar para realização do 

pré-natal ou outras consultas médicas para si e para os filhos, ou em caso 

de emergência, ocasião em que deverá imediatamente informar o juízo da 

ausência, sob pena de recolocação de estabelecimento prisional. II. 

Declaro encerrada a instrução. III. Vistas as partes para alegações finais. 

IV. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 81063 Nr: 3228-44.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Henrique Jesus Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado ROBSON 

HENRIQUE JESUS MATTOS, pela prática, em tese, ao disposto no art. 12 

da Lei 10.826/2003.

A denúncia foi recebida no dia 20/09/2012 (fl. 47).

Citado por edital, o acusado não compareceu aos autos, tampouco 

constituiu advogado, razão pela qual os autos foram suspensos, bem 

como o curso do prazo prescricional (fl. 65).

À fl. 72, o acusado foi citado pessoalmente e apresentou resposta à 

acusação por meio da Defensoria Pública à fl. 73.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela aplicação do 

benefício da suspensão condicional do processo (fl. 78).

É o necessário. Decido.

Atento às informações constantes dos autos, bem como às diretrizes do 

artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o acusado preenche os requisitos 

objetivos e subjetivos exigidos para concessão da medida 

despenalizadora.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 13h00min.

Intime-se o acusado para que compareça à audiência acompanhado de 

advogado, advertindo-o que caso não possua condições de contratar 

advogado, será nomeado um defensor público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Por fim, DETERMINO a ALTERAÇÃO da classe processual nos autos e, 

consequentemente, retifique-se a capa dos autos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60719 Nr: 1058-36.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Joacir Mauro da Silva Junior - 

OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - OAB:7400

 Vistos, etc.

Considerando que em consulta ao sítio eletrônico do TJ/MT foi possível 

constatar que houve a extinção da punibilidade pela morte do acusado 

proferida pelo juízo da 3ª vara criminal da comarca de Cáceres/MT em 

08/07/2015, DETERMINO seja oficiado àquele juízo para encaminhar cópia 

da 2ª via de certidão de óbito do réu Sidinei Borges, bem como oficie-se o 

cartório do 2º ofício da comarca de Cáceres/MT solicitando a 2ª via da 

certidão de óbito do réu.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 47836 Nr: 4870-62.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júnior Fábio Medeiros Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:12012/MT

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Nos termos da fundamentação 

oral, defiro a juntada dos documentos trazidos pela defesa e o prazo de 5 

dias para o MP se manifestar a cerca do pedido defensivo. II. 

Considerando que não foram apurados indícios de tortura ou tratamentos 

cruéis, desumanos ou degradantes, conforme alegações do custodiado e 

demais documentos carreados aos autos, entendo desnecessária a 

tomada de qualquer providência prevista na Seção 6 do Protocolo II anexo 

à Resolução 2013/15 do CNJ. Fica facultado ao interessado, contudo, 

pleitear providências aos órgãos de controle interno/externo da entidade a 

que esteja vinculado eventual agente público agressor (Corregedorias, 

Ouvidoria ou Ministério Público) que não tenha sido mencionado na 

presente audiência. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 172518 Nr: 5844-79.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Carlos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333/B

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 172275 Nr: 5736-50.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Voltolini Caparroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Antônio Luiz - 

OAB:76663/SP

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando que trata-se de 

carta precatória criminal que tem por réu Julia Voltolini Caparroz, tendo 

como testemunha arrolada, as pessoas de Eder Aparecido Sindolfo e 

Marília de Carvalho Sampaio. Ocorre que este juízo já ouviu as referidas 

testemunhas em vários casos envolvendo a mesma acusada e em TODOS 

o arrolado alegou conhecer superficialmente a ré, bem como desconhecer 

os fatos. Ademais, ressalto que o patrono, sempre intimado, nunca 
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compareceu ao ato. Desta forma, percebo que se trata de testemunha 

meramente protelatória. Portanto, determino que se encaminhe cópia do 

depoimento produzido na Carta Precatória de realizada Cód. 125968 

(audiência em 03/3/2017) a fim de comprovar o aqui alegado. II. 

Devolva-se a missiva, devidamente cumprida, com as baixas e anotações 

de estilo, consignando nossas homenagens. III. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. Cumpra-se 

expedindo – se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 178212 Nr: 8212-61.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Martins Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60332 Nr: 672-06.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zigomar Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmino da Arruda Salomé 

Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando a concordância das 

partes e adimplemento dos requisitos legais, progrido o recuperando para 

o regime semiaberto, e determino a expedição de alvará de soltura, se por 

outro motivo não deva permanecer preso. Fica o reeducando advertido 

que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS 

CONDIÇÕES ACIMA, este juízo determinará a expedição de MANDADO DE 

PRISÃO e o seu lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE 

PRISÃO DO CNJ (BNMP 2.0), devendo o recuperando aguardar preso a 

designação de AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL 

PARA O FECHADO, independentemente da quantidade de pena 

remanescente, conforme dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei 

de Execução Penal, pois a violação dos deveres demonstra 

descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação 

social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de 

responsabilidade, seriedade e comprometimento do recuperando III. 

Esclarecido acerca das condições supra, saem os presentes intimados. 

IV. Elabore-se o cálculo atualizado da pena, remetendo-o após, ao 

Ministério Público e ao defensor do reeducando para a devida 

manifestação. V. Após, volvam-me os autos conclusos para deliberação e 

envio do cálculo para o reeducando. VI. Cumpra-se expedindo o 

necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 135537 Nr: 1698-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELE FLEURY MORAES - 

OAB:119604, Crystiane da Cunha Bezerra - OAB:7.709 -B

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Defiro o pedido do Ministério 

Publico e, de forma a preservar a intimidades das partes, determino que o 

feito tramite em segredo de justiça. II. Determino a juntada ao autos de 1 

(uma) fotografia e 1 (um) vídeo, em formato digital, extraídos do aparelho 

celular da testemunha Daniela Jaickes Peres da Silva. III. Declaro 

encerrada a instrução processual. IV. Abra-se vista às partes para 

apresentarem Alegações Finais no prazo legal. V. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. VI. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132765 Nr: 475-41.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Gutjahr dos Santos, Synval Santos 

Seles Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16496, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - 

OAB:23396/O

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos à intimação da defesa para apresentar alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114837 Nr: 1854-51.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio André Silva Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Queiroz de Freitas. - 

OAB:OAB/MT 8478-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes à intimação do patrono do réu para apresentar memoriais 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110590 Nr: 294-74.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio de Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos à defesa para apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118472 Nr: 3031-50.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Ribeiro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos à defesa para manifestar-se acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144149 Nr: 5317-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Dantas Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos à intimação da defesa para manifestar-se acerca do cálculo 

de pena elaborado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 100366 Nr: 2270-53.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Maidana Gomes, Rafael Maciel Ferreira 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Vistos etc. I. Designo audiência em continuação para o dia 27/11/2018 as 

13h:00min para oitiva da testemunha Gildo Marques de Arruda. II. 

Expeçam-se precatórias para oitiva das vítimas Vagner Sandro Melo 

Souza e Simone Tavares de Medeiros na comarca de Comodoro/MT. III. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 133692 Nr: 768-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Figueiredo Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc. I. Homologo a desistência da testemunha Raphael de França 

Candido. II. Declaro encerrada a instrução. III. Vistas as partes para 

alegações finais. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 20965 Nr: 318-25.2004.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmair Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173/O

 Vistos etc. I. Homologo o pedido de desistência da testemunha Cornélio 

Ramos da Silva. II. Materialize-se a petição da defesa e junte-se aos autos. 

III. Vista ao MP para diligenciar os endereços das demais testemunhas. IV. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 119135 Nr: 3240-19.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Luiz Berger Goulart 

Netto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Luiz Berger Goulart 

Netto - OAB:11.269/MT, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - OAB:7400

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente a decisão que recebeu o recurso e nomeou o 

defensor dativo Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto, para que ele seja 

intimado por telefone, excepcionalmente, quanto à apresentação das 

razões recursais.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 118936 Nr: 3184-83.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Filgueira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Panzarini - OAB:10426

 Vistos, etc.

A competência em sede de Execução Penal é do juízo do local da unidade 

prisional onde se encontra o reeducando preso em regime fechado ou, se 

em regime mais brando, do local de sua residência, em razão da 

necessária proximidade do Juízo para a adequada realização dos atos 

executivos destinados à ressocialização.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, “independem de anuência do juízo 

destinatário as transferências dos reeducandos que estiverem cumprindo 

pena em regime semiaberto e aberto” (art. 1.440, §4º, da CNGC-TJMT).

Tendo em vista a informação acerca da atual prisão/residência do 

apenado na Comarca de CUIABÁ/MT, conforme noticiado nos autos, bem 

como o Ministério Público manifestou pela remessa do presente feito 

àquela comarca, DETERMINO a transferência da execução da pena àquela 

Comarca, na forma do art. 66, V, “g”, da Lei nº 7.210/84.

Remetam-se os autos ao juízo destinatário, com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165870 Nr: 3098-44.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Josino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 43.Assim, por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia e CONDENO MARCELO JOSINO DA SILVA, brasileiro, casado, 

nascido em 14/03/1981, filho de Wilson Josino da Silva e Maria Faustina da 

Silva, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006 e o ABSOLVO do delito descrito no art. 40, inciso V, da Lei nº 

11.343/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 128466 Nr: 7404-27.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natividade Quirino Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 [...]CONCEDO ao recuperando o benefício da progressão do regime 

fechado para o SEMIABERTO.II - DAS CONDIÇÕES PROVISÓRIAS DO 

REGIME SEMIABERTOEXPEÇA-SE o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE 

SAÍDA para cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por outro 

motivo não estiver preso, nele devendo constar as seguintes condições: I 

– recolher-se em sua casa diariamente durante a semana às 19h00, 

podendo sair para o trabalho a partir das 5h00; II – não mudar de endereço 

sem a devida comunicação a este juízo; III – não andar armado, e não 

frequentar locais de reputação duvidosa, tais como boates, casas de 

jogos de azar e/ou de prostituição; IV – comparecer quinzenalmente 

perante a Vara das Execuções Penais desta Comarca, entre o dia 1º e o 

dia 05 e o dia 15 e o dia 20 de cada mês, para informar o endereço e o 

local de trabalho (caso resida na zona rural ou em outro município da 

Comarca o comparecimento deverá ser mensal); V – nos finais de semana 

e feriados, deverá permanecer recolhido em sua residência, podendo sair 

apenas para frequência a cultos religiosos e em situações de extrema 

necessidade, no caso, problemas de saúde; VI – comprovar, em 30 (trinta) 

dias, o exercício de ocupação lícita e o endereço atual; VII. Não cometer 

novas infrações penais[...]DESIGNO para o dia 21/01/2019, às 13h00min, 

na sala de audiências da Vara de Execuções Penais do Fórum desta 

Comarca.[...], HOMOLOGO o cálculo de pena de ref. 110/pág. 201, para os 

devidos fins de direito.O recuperando alcançará os requisitos objetivos:a) 

para progressão de regime em 11/11/2018;b) para livramento condicional 

em 20/06/2021.c) para extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena 

em 20/06/2021.[...]ELABORE-SE um novo cálculo de pena, tendo como 

data-base para progressão de regime a data da audiência admonitória, 

intimando as partes para manifestação acerca do referido cálculo[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 156579 Nr: 11096-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergito Matias Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 
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- OAB:13705

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos em correição. I. Consoante a guia de 

execução, foram submetidas à apreciação do reeducando as condições 

da pena restritiva de direito fixada, as quais transcrevo: O pagamento de 2 

salários mínimos, correspondentes ao valor de R$ 1.904,00, a título de 

prestação pecuniária em benefício do Conselho da Comunidade, quantia 

esta dividida em 16 (dezesseis) parcelas de R$ 119,00, sendo a primeira a 

ser depositada em 17 de outubro do presente e as demais nos dias 17 de 

cada mês, mediante depósito bancário identificado, com o CPF do 

depositante, (vedado o depósito por envelope) na conta corrente 

00.000.670-0, Agência 3439, operação: 003, da Caixa Econômica Federal, 

bem como determino até a data de 17.02.2020. data final da prestação 

pecuniária: II. Aceitas as condições pelo reeducando, este fica advertido o 

não cumprimento das determinações supra poderão acarretar na 

regressão de seu regime de cumprimento de pena para o fechado. III. 

Transcorrido o prazo para o pagamento (17.02.2020), certifique-se e vista 

ao Ministério Público, vindo-me a seguir os autos conclusos para 

sentença. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, sai o presente 

intimado. V. Cumpra-se e Cientifique-se o Ministério Público.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-85.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARCIO MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010711-47.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para requerer o que entender de direito em 

dez dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010847-44.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. P. BARROS E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se em relação ao ID. 

15714576.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-90.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONTALEX CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se acerca da certidão do 

sr meirinha de ID. 11036734.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010330-39.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA ORLANDO RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIELY VIEIRA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao exequente para apresentar os cálculos atualizados e o nº do CPF do 

executado.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000134-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DOLORES DURANTI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000134-61.2018.8.11.0013. REQUERENTE: WILSON ARRUDA DA SILVA 

REQUERIDO: ROSA DOLORES DURANTI DOS SANTOS Intimação das 

partes para que compareçam em audiência de instrução para 05/02/2019 

às 13:30 horas, na sala de audiências do Juizado Especial. Ficam ainda, 

as partes intimadas para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, e sendo testemunhal, que depositem o rol no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da publicação desta intimação. Na oportunidade, as 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, nos termos do artigo 34 da Lei 

9.099/95. Sendo necessário intimação das testemunhas, a parte deverá 

formalizar requerimento, conforme parte final do dispositivo acima citado. 

PONTES E LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-14.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000799-14.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LUCIANA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Intimação das partes 

para que compareçam em audiência de instrução para 26/02/2019 às 

14:00 horas, na sala de audiências do Juizado Especial. Ficam ainda, as 

partes intimadas para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, e sendo testemunhal, que depositem o rol no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da publicação desta intimação. Na oportunidade, as 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, nos termos do artigo 34 da Lei 

9.099/95. Sendo necessário intimação das testemunhas, a parte deverá 

formalizar requerimento, conforme parte final do dispositivo acima citado. 

PONTES E LACERDA, 27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-29.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DE OLIVEIRA PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000798-29.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LEILA DE OLIVEIRA PEDROSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Intimação das partes para que 

compareçam em audiência de instrução para 26/02/2019 às 14:30 horas, 

na sala de audiências do Juizado Especial. Ficam ainda, as partes 

intimadas para que especifiquem as provas que pretendem produzir, e 

sendo testemunhal, que depositem o rol no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da publicação desta intimação. Na oportunidade, as testemunhas, 

até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de 

instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, nos termos do artigo 34 da Lei 9.099/95. 

Sendo necessário intimação das testemunhas, a parte deverá formalizar 

requerimento, conforme parte final do dispositivo acima citado. PONTES E 

LACERDA, 27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-42.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DO CARMO DIOMEDESSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para cumprimento da sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-29.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GOMES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-63.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da recorrida para apresentação de contrarrazões, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-23.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SANTA LUZIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para dar andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-05.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANA DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. DUARTE - ME (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para dar prosseguimento no 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON KENNEDDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da recorrida para apresentação de contrarrazões, 

no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NECI FLOR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000289-64.2018.8.11.0013. REQUERENTE: NECI FLOR DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em Sentença. Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos pelo reclamado MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, alegando que 

há na sentença prolatada erro material por haver omissão/contradição. 

Requer, por fim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que 

seja reformada a decisão. DECIDO. Não conheço dos embargos de 

declaração em razão de sua intempestividade, mantendo a sentença por 

suas próprias razões de fato e de direito. Conforme andamento dos autos, 

a sentença (ID 13844297) fora publicada via DJE em 28/06/2018, e 

considerando o prazo processual e a contagem de prazo nos termos que 

regem os Juizados especiais, o quinto dia seria em 03/08/2018. Em razão 

dos embargos terem sido opostos em 16/07/2018 (ID14179616), 

intempestividade que declaro/reconheço nesta. PRI. Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência, e com fulcro nos art.(s) 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto pelo Embargante, já qualificado 

nos autos, diante a intempestividade dos embargos, mantendo inalterada a 

decisão lançada. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 
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LACERDA, 27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-58.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE ELIAS DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000615-58.2017.8.11.0013. REQUERENTE: VALDIRENE ELIAS DE SOUZA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PONTES E LACERDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc... Certifique-se o transito em julgado da sentença, 

promovendo as baixas de estilo, remeta-se AO ARQUIVO. PRIC Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-06.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO DENIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO(A))

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000084-06.2016.8.11.0013. REQUERENTE: MARCIANO DENIS 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA. Vistos, etc... Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o 

processo, com fulcro no art.924, II do CPC. Expeça-se alvará conforme 

dados bancários já informados. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 

da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. Remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de homologação por 

parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIVALDO CARDOSO LITTIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000269-73.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JESSIVALDO CARDOSO 

LITTIG REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc... Face o cumprimento 

da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. 

Expeça-se alvará conforme dados bancários já informados. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000718-31.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MATHEUS SALOME DE 

SOUZA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc... Face o 

cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, 

II do CPC. Expeça-se alvará conforme dados bancários já informados. 

P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. 

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a 

presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa 

Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 

da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-30.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLIMPIA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000688-30.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARCIA OLIMPIA DA CUNHA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc... Expeça-se alvará 

dos valores que encontra-se depositados, conforme dados bancários já 

informados. Outrossim, verifica-se que a parte autora menciona existir 

valor remanescente, conforme petição ID 16553537. Assim, intime-se o 

requerido para que manifeste-se. P.R.I. Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de homologação por parte 

do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 27 de 
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novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-05.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE TORRES FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FIGUEIREDO E SILVA OAB - MT0011932A (ADVOGADO(A))

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010007-05.2014.8.11.0013. REQUERENTE: ANDRE TORRES FRANCA 

REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos, etc... Face o 

cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, 

II do CPC. Intime-se o autor pessoalmente, para que informe os dados 

bancários. Após, Expeça-se alvará. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. Remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de homologação por 

parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000775-83.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BRUGNHAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000775-83.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LUIZ BRUGNHAGO 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos em Sentença. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte reclamante, alegando que há na sentença 

prolatada omissão/erro material. Requer, por fim, o acolhimento dos 

Embargos de Declaração, suscitando que “os valores informados na 

sentença não condizem com a realidade, vez que os descontos continuam 

a serem feitos na conta do Autor, o que acaba por invalidar, portanto, o 

dispositivo da sentença referente ao cálculo efetuado de danos materiais. 

Os valores a serem exigidos, em dobro, deverão ser calculados na 

ocasião da data da efetiva cessão do desconto indevido no contracheque 

do autor”. DECIDO. Conheço os presentes Embargos de Declaração para 

analisar os pontos considerados omissos/contraditório pela Embargante. 

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os Embargos de Declaração, não se 

prestam eles a aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada, apenas 

visa sanar determinado ponto. Analisando-se as questões postas em 

discussão nos presentes Embargos, concluo que o mesmo não merece 

provimento, haja vista, apesar dos argumentos do embargante, não 

vislumbro qualquer obscuridade, contradição ou omissão na sentença ora 

guerreada, devendo ser mantida por suas próprias razões de fato e de 

direito. Embora a parte autora alega que os descontos em seu 

contracheque continuaram a serem feitos pela requerida, o valor de 

condenação a devolução em dobro operou-se pela informações e provas 

trazidas aos autos. Uma vez que a parte autora não mais informou 

qualquer atualização antes da prolação da sentença, subentende-se que 

o valor apresentado outrora totalizava os descontos. Assim, diante da 

ausência de informação de qual seria o valor total dos descontos, até 

mesmo diante a oposição destes embargos, inaplicável modificação 

quanto ao valor da condenação, em razão da vedação de prolação de 

sentença ilíquida em sede dos juizados especiais. Neste sentido: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER INDETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE DE 

PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA, EM DESCUMPRIMENTO AO 

COMANDO DO ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO, COM REMESSA DOS AUTOS À 

ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71006759716, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 23/08/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71006759716 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de 

Julgamento: 23/08/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/08/2017) – grifei/negritei Ademais, 

consoante se observa, as alegações expostas nos embargos de 

declaração visam atacar o mérito da decisão, conferindo-lhe efeito 

infringente o que, em princípio, desnatura as finalidades daquela. Revela, 

em essência, o embargante, a pretensão de reformar o decisum, o que é 

inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos 

estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC. Ainda, considerando 

que houve a oposição dos Embargos Declaratórios, e sendo que estes 

interrompem o prazo recursal, e ainda, considerando que o requerido 

interpôs recurso inominado antes da apreciação dos embargos de 

declaração, intime-se o requerido desta decisão, requerendo que de 

direito. Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro nos 

art.(s) 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto 

pelo Embargante, já qualificado nos autos, mantendo inalterada a decisão 

lançada. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 27 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000671-91.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SCARAMUZZA EID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T.M. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

SOUTH AFRICAN AIRWAYS PROPRIETARY LIMITED (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO IGEL OAB - SP306018 (ADVOGADO(A))

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

NEIL MONTGOMERY OAB - SP146468 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000671-91.2017.8.11.0013. REQUERENTE: DANIELA SCARAMUZZA EID 

REQUERIDO: T.M. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, SOUTH AFRICAN 

AIRWAYS PROPRIETARY LIMITED Vistos, etc... Face o cumprimento da 

obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. 

Expeça-se alvará conforme dados bancários já informados. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, 
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nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-07.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE LAURA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE JERONIMO SILVA OAB - MT0016046A (ADVOGADO(A))

VIVIANA DE JESUS HIDALGO OAB - MT0016042A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010175-07.2014.8.11.0013. REQUERENTE: LEIDE LAURA COSTA SILVA 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos, etc... A requerida peticionou nos autos 

solicitando o desarquivamento do feito para restituição de valores 

referente a preparo de recurso. Devidamente intimada deixou de 

manifestar. Assim, promova-se as baixas de estilo, remeta-se AO 

ARQUIVO. PRIC Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a 

presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa 

Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 

da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-61.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZENEIDE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000576-61.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ZENEIDE PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO, BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos, etc... Face o cumprimento da obrigação, julgo 

extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. Expeça-se alvará 

conforme dados bancários já informados. P.R.I. Com fundamento no art. 

914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta 

data, desnecessária a intimação das partes. Remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002296-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANY PINHEIRO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002296-29.2018.8.11.0013. REQUERENTE: RAIANY PINHEIRO MENDES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Passo a análise do MÉRITO. Os 

pedidos do autor são procedentes. Trata-se de AÇÃO de Imposição de 

fazer ajuizada por RAIANY PINHEIRO MENDES, por intermédio do 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, em que 

pede para compeli-lo a prestar serviço público essencial à saúde e à 

própria vida do enfermo, o qual não pode mais esperar diante da 

necessidade do fornecimento dos medicamentos Tegretol CR 400mg, 

Depakote ER 500mg e Quetros 100mg. Insta mencionar que a saúde da 

população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele 

proporcionar o suficiente para o seu bem-estar. Assim, com fundamento 

no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá 

sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O artigo 196 da Carta 

Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por 

meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 

"qualquer tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à 

pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 

196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, especialmente pelo teor dos documentos juntados a 

exordial, denota-se que a paciente está necessitando, com urgência, dos 

medicamentos requeridos, eis que é portadora de epilepsia (CID10 G40.0 e 

G40.2) conforme laudo médico feito pelo neurocirurgião Dr. José Roberto 

Álvares, inscrito no CRMMT1064, e, de acordo com receituário feito pela 

psiquiatra Viviane Idaló, CRM 6587 MT, não possuindo recursos 

financeiros para o custeio dos medicamentos. Ainda que o medicamento 

não seja contemplado pelo SUS, o Superior Tribunal de Justiça no Recurso 

Especial 1.657.156 estabeleceu requisitos para o seu fornecimento, 

vejamos: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; O autor apresentou relatório médico; 2 - Incapacidade financeira do 

paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; Termo de 

declaração acostado a exordial; 3 - Existência de registro do medicamento 

na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); Não se trata de 

questão hipotética ou da possibilidade abstrata de vir a necessitar do 

medicamento. Ao reverso disso, de situação real e concreta. Ademais, 

não se pode restringir o direito à vida e a saúde devido a formalismos 

injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão da requerente se 

justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, casos 

tais, assim tem entendido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PACIENTE 

HIPOSSUFICIEN-TE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SÚMULA N. 636 DO 

SUPREMO TRIBU-NAL FEDERAL. 1. Paciente carente de recursos 

indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita. 

Obrigação do Estado de fornecê-los. Precedentes. 2. Incidência da Súmula 
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n. 636 do STF: "não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao 

princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação 

pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais 

pela decisão recorrida". 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(STF - AI-AgR 616551 / GO – GOIÁS, AG.REG.NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, Rel. Min. EROS GRAU, 23/10/2007) Destaco que, no 

presente caso, o Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos 

destinados à saúde, interferindo no orçamento do Estado e Município. Não 

significa violação ao princípio de independência e harmonia dos Poderes, 

já que no campo de obrigação contraposta há interesse individual 

indisponível, inexistindo discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o 

Poder Judiciário se faz presente apenas e tão somente para inibir a 

execução das irregularidades praticadas pela administração, que, de fato, 

não observou os princípios constitucionais. Assim, demonstrado que o 

requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, diante da exegese 

do art. 373, II, do CPC, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE do pedido do autor, 

ratificando a liminar deferida, para DETERMINAR em caráter definitivo, que 

o Estado de Mato Grosso e Município de Pontes e Lacerda, 

independentemente de óbices burocráticos, providencie de modo gratuito 

os medicamentos Tegretol CR 400mg, Depakote ER 500mg e Quetros 

100mg, em favor do paciente RAIANY PINHEIRO MENDES, no prazo de 05 

(cinco) dias, pelo tempo e quantidade indicada pelo médico, assegurando, 

dessa forma a paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado 

em julgado, Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

28 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002651-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MERIAN RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002651-39.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MERIAN RIBEIRO DE SOUZA 

REQUERIDO: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Vistos etc... 

Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO A competência é a medida exata da 

jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem 

um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. A competência 

absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela 

classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É 

imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. 

Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe 

couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa, 

como no presente caso, que a Incompetência é apenas relativa. 

Preconiza, o artigo 4º da Lei nº 9.099/95, que: I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.” (destaquei e 

negritei). In casu, verifica-se que o domicilio da requerente é de Nova 

Lacerda, e ainda, que o Domilicio do Réu é de Manaus, assim, reconheço a 

Incompetencia Territorial. Sobre o assunto: PROCESSO CIVIL. JUIZADOS 

ESPECIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL I. Determina-se a competência no 

momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta (CPC, Art. 43). II. A competência territorial dos 

Juizados Especiais Cíveis é fixada, inicialmente, pelo domicílio da parte ré, 

como foro prevalente (Art. 4º, inciso I e parágrafo único da Lei N. 

9.099/95). As demais situações abarcam as hipóteses em que o autor 

pode optar pelo foro de seu domicílio ou nos casos de estar pendente o 

cumprimento de obrigação (no local onde esta deve ser necessariamente 

satisfeita). Fixados pelo legislador os exatos critérios da competência 

territorial. III. O reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial 

somente seria cabível se ausentes todos os critérios legais de fixação de 

competência (Lei n. 9099/95, Art. 4º c/c 51, III), uma vez que se cogitaria 

de violação ao princípio do Juiz legal (CF, Art. 5º, LIII). III. No presente 

caso, não se constata o desatendimento aos critérios legais, uma vez que 

o autor ajuizou a demanda no domicílio do réu, consoante endereço 

fornecido por ele (onde não teria sido localizado). IV. Nesse passo, a 

indicação de novo endereço em circunscrição diversa (Samambaia/DF) 

não subsidia, ao menos por ora, o deslocamento da competência, 

sobretudo por não existir informação segura de que o citando resida 

nesse local. Precedente do TJDFT: 1ª T. Recursal, Acórdão n.978267, DJE: 

10/11/2016. V. Por fim, entendimento jurídico diverso culminaria na 

exigência (não razoável) de que o ora recorrente alterasse o 

direcionamento da demanda a cada endereço indicado, até lograr a 

localização do requerido, bem como, em última análise, na prescrição da 

pretensão aduzida. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para 

efeito de permitir, por ora, o prosseguimento da demanda no juízo 

originário. Sem custas, nem honorários (Lei n. 9.099/95, Art. 55). (TJ-DF 

07005688020178070010 DF 0700568-80.2017.8.07.0010, Relator: 

FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 

20/09/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/09/2017 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) . (grifei e negritei). Pelo Exposto, nos termos do artigo 51, III 

da Lei 9.099/95, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e 

julgar o presente feito, e, em conseqüência, Julgo Extinto o processo sem 

Julgamento de mérito, isso com fulcro no art. 485, inc. IV do CPC. Sem 

custas e sem honorários, e Transitado em Julgado remetam-se os autos 

ao arquivo dando-se as devidas baixas. P. R. I. C. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000102-56.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MAYRA ALVES MOREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora informou a 

desistência do feito, requerendo a extinção do processo. Assim, e ante 

seu requerimento, homologo a desistência e em consequencia JULGO-O 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 

9.099/95. Arquive-se. REVOGO A LIMINAR DEFERIDA. P.R.I.C Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 
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o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE OLIVEIRA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000200-41.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ALINE DE OLIVEIRA ORTIZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora 

informou a desistência do feito, requerendo a extinção do processo. 

Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. REVOGO A LIMINAR 

DEFERIDA. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 18 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALSO GARCEZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000202-11.2018.8.11.0013. REQUERENTE: VALSO GARCEZ DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora 

informou a desistência do feito, requerendo a extinção do processo. 

Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. REVOGO A LIMINAR 

DEFERIDA. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 18 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000203-93.2018.8.11.0013. REQUERENTE: AUGUSTO ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora 

informou a desistência do feito, requerendo a extinção do processo. 

Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. REVOGO A LIMINAR 

DEFERIDA. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 18 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRUZ MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000204-78.2018.8.11.0013. REQUERENTE: PATRICIA CRUZ MATA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora 

informou a desistência do feito, requerendo a extinção do processo. 

Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. REVOGO A LIMINAR 

DEFERIDA. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 18 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JOSE DE SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000217-77.2018.8.11.0013. REQUERENTE: EVANDRO JOSE DE SOUZA 

SANTANA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 
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parte autora informou a desistência do feito, requerendo a extinção do 

processo. Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. REVOGO A LIMINAR 

DEFERIDA. OFICIE-SE A OAB SOBRE OS PEDIDOS DE DESISTÊNCIA EM 

MASSA, NAS AÇÕES PROTOCOLADAS PELA ADVOGADA ADRIANA 

BORGES SOUZA DA MATTA. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação 

por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARTINS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000212-55.2018.8.11.0013. REQUERENTE: THIAGO MARTINS GUEDES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora 

informou a desistência do feito, requerendo a extinção do processo. 

Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. REVOGO A LIMINAR 

DEFERIDA. OFICIE-SE A OAB SOBRE OS PEDIDOS DE DESISTÊNCIA EM 

MASSA, NAS AÇÕES PROTOCOLADAS PELA ADVOGADA ADRIANA 

BORGES SOUZA DA MATTA. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação 

por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VIEIRA GONCALVES FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000214-25.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARLENE VIEIRA 

GONCALVES FIRMINO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. A parte autora informou a desistência do feito, requerendo a 

extinção do processo. Assim, e ante seu requerimento, homologo a 

desistência e em consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. REVOGO 

A LIMINAR DEFERIDA. OFICIE-SE A OAB SOBRE OS PEDIDOS DE 

DESISTÊNCIA EM MASSA, NAS AÇÕES PROTOCOLADAS PELA 

ADVOGADA ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA. P.R.I.C Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DUARTE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000221-17.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LEONARDO DUARTE ALVES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes 

questões preliminares, passo à análise do mérito. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a e indenização por danos 

morais por suposta cobrança indevida, negando qualquer vinculo com a 

empresa promovida. Requer ainda, a inexigibilidade do debito, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito e condenação por danos 

morais. Requereu ainda a tutela para retirada do nome do autor do rol dos 

órgãos de proteção ao credito. Para afirmar seu direito acosta aos autos 

extrato contendo a negativação contestada que não fora emitido pela 

instituição competente. A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu 

em pleno exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, juntou contrato assinado, diversos extratos 

contendo movimentação financeira, e documento probatória provando ser 

o legitimo creder, e que a inadimplência da parte promovente ensejou a 

restrição junto aos órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. 

Que o autor altera a verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica 

referente ao contrato firmado entre as partes. Requereu a improcedente 

dos pedidos, e ainda a condenação por litigância de má-fé. Formulou ainda 

pedido contraposto, requerendo a condenação do autor para que pague o 

valor descrito no debito. Embora nos termos do art. 38 da Lei seja 

dispensado o relatório, um quesito ainda merece ser registrado. Denota-se 

que trata-se de ação de indenização por danos morais, onde o autor 

inicialmente nega qualquer vinculo com a empresa promovida, que 

desconhece a restrição em seu nome. No entanto, quando a parte 

reclamada anexa aos autos provas suficientes que vão de encontro às 

alegações preambulares, o autor apresenta um pedido de desistência por 

entender ser necessária prova pericial. No que assiste a inteligência dos 

enunciados do FONAJE, a desistência da ação nos juizados especiais 

pode ocorrer em diversos momentos processuais, até mesmo na 

audiência de instrução e julgamento, fugindo do que determina o atual 

código processual civil que havendo a juntada de contestação nos autos, 

o pedido de desistência fica condicionado ao aceite da parte ré. Pois bem, 
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há ressalva nos Enunciados do FONAJE que se tratando de lides 

temerárias e má fé, o pedido de desistência poderá não ser acolhido (nº 

90), e ainda terá as cominações pertinentes. No caso sub judice, 

verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa demonstrou que a 

empresa cercou-se da devida cautela, tanto que mesmo nos tempos 

atuais em que o meio virtual abrange até mesmo as contratações, ainda 

assim apresentou um contrato escrito com a assinatura, e que contém 

diversas informações que conferem com os dados do autor. Verifica-se 

por tanto, se tratar de lide temerária. Em atenção as atuais determinações 

do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras 

comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de 

galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é 

captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o 

Poder Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial 

dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que 

efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para 

ações estritamente de cunho indenizatório. Verifica-se que a advogada da 

parte autora há diversos processos com este mesmo perfil neste Juizado 

Especial, cito 1000095-64.2018.811.0013; 1000096-49.2018.811.0013; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 8 7 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 0 9 1 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 1 0 2 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 0 - 4 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 3 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000206-48.2018.811.0013. Apenas listado alguns do processos 

assinados e protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA – OAB 6.582, e todos face a VIVO S/A / TELEFONICA BRASIL S/A. 

Diante de tais fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando 

a má-fé, será oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre 

causídica, tomando as providencias que entender pertinentes. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Outrossim, não pode passar 

in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. 

Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com 

título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem 

sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000232-46.2018.8.11.0013. REQUERENTE: PATRICIA FERREIRA RAMOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a e 

indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, negando 

qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, a inexigibilidade 

do debito, os benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e 

exclusão do registro junto aos órgãos de proteção ao credito e 

condenação por danos morais. Requereu ainda a tutela para retirada do 

nome do autor do rol dos órgãos de proteção ao credito. Para afirmar seu 

direito acosta aos autos extrato contendo a negativação contestada que 

não fora emitido pela instituição competente. A parte ré, em sua 

contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, que os 

serviços foram devidamente contratados entre as partes, juntou contrato 

assinado, diversos extratos contendo movimentação financeira, e 

documento probatória provando ser o legitimo creder, e que a 

inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos órgãos 

de proteção ao credito contestada pelo autor. Que o autor altera a 

verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica referente ao contrato 

firmado entre as partes. Requereu a improcedente dos pedidos, e ainda a 

condenação por litigância de má-fé. Formulou ainda pedido contraposto, 

requerendo a condenação do autor para que pague o valor descrito no 

debito. Embora nos termos do art. 38 da Lei seja dispensado o relatório, 

um quesito ainda merece ser registrado. Denota-se que trata-se de ação 

de indenização por danos morais, onde o autor inicialmente nega qualquer 

vinculo com a empresa promovida, que desconhece a restrição em seu 

nome. No entanto, quando a parte reclamada anexa aos autos provas 

suficientes que vão de encontro às alegações preambulares, o autor 

apresenta um pedido de desistência por entender ser necessária prova 

pericial. No que assiste a inteligência dos enunciados do FONAJE, a 

desistência da ação nos juizados especiais pode ocorrer em diversos 

momentos processuais, até mesmo na audiência de instrução e 

julgamento, fugindo do que determina o atual código processual civil que 

havendo a juntada de contestação nos autos, o pedido de desistência fica 

condicionado ao aceite da parte ré. Pois bem, há ressalva nos Enunciados 

do FONAJE que se tratando de lides temerárias e má fé, o pedido de 

desistência poderá não ser acolhido (nº 90), e ainda terá as cominações 

pertinentes. No caso sub judice, verifica-se que a reclamada ao 

apresentar sua defesa demonstrou que a empresa cercou-se da devida 

cautela, tanto que mesmo nos tempos atuais em que o meio virtual abrange 

até mesmo as contratações, ainda assim apresentou um contrato escrito 

com a assinatura, e que contém diversas informações que conferem com 

os dados do autor. Verifica-se por tanto, se tratar de lide temerária. Em 

atenção as atuais determinações do Conselho de Supervisão dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 506 de 732



Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de fraude e 

captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem indenizações 

indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada através dos 

chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder Judiciário como um 

todo. Assim, afim de evitar contribuição com a legitimação de fraudes, e 

principalmente, para melhorar o sistema judicial dos Juizados Especiais e 

garantir a prestação da Justiça àqueles que efetivamente precisam dela, 

depreendo maior atenção e cautela para ações estritamente de cunho 

indenizatório. Verifica-se que a advogada da parte autora há diversos 

processos com este mesmo perfil neste Juizado Especial, cito 

1 0 0 0 0 9 5 - 6 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 9 6 - 4 9 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 8 7 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 0 9 1 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 1 0 2 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 0 - 4 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 3 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000206-48.2018.811.0013. Apenas listado alguns do processos 

assinados e protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA – OAB 6.582, e todos face a VIVO S/A / TELEFONICA BRASIL S/A. 

Diante de tais fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando 

a má-fé, será oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre 

causídica, tomando as providencias que entender pertinentes. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Outrossim, não pode passar 

in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. 

Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com 

título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem 

sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALIA JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000121-62.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA DALIA JESUS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora informou a desistência do feito, requerendo a extinção do 

processo. Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000223-84.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ANA PAULA DOS SANTOS 

ALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora informou a desistência do feito, requerendo a extinção do 

processo. Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. REVOGO A LIMINAR 

DEFERIDA. OFICIE-SE A OAB SOBRE OS PEDIDOS DE DESISTÊNCIA EM 

MASSA, NAS AÇÕES PROTOCOLADAS PELA ADVOGADA ADRIANA 

BORGES SOUZA DA MATTA. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação 

por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000226-39.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes 
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questões preliminares, passo à análise do mérito. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a e indenização por danos 

morais por suposta cobrança indevida, negando qualquer vinculo com a 

empresa promovida. Requer ainda, a inexigibilidade do debito, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito e condenação por danos 

morais. Requereu ainda a tutela para retirada do nome do autor do rol dos 

órgãos de proteção ao credito. Para afirmar seu direito acosta aos autos 

extrato contendo a negativação contestada que não fora emitido pela 

instituição competente. A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu 

em pleno exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, houve utilização, e que a inadimplência da 

parte promovente ensejou a restrição junto aos órgãos de proteção ao 

credito contestada pelo autor. Que o autor altera a verdade dos fatos, 

demonstrando vinculo jurídica referente ao contrato firmado entre as 

partes. Requereu a improcedencia dos pedidos, e ainda a condenação por 

litigância de má-fé. Formulou ainda pedido contraposto, requerendo a 

condenação do autor para que pague o valor descrito no debito. Embora 

nos termos do art. 38 da Lei seja dispensado o relatório, um quesito ainda 

merece ser registrado. Denota-se que trata-se de ação de indenização 

por danos morais, onde o autor inicialmente nega qualquer vinculo com a 

empresa promovida, que desconhece a restrição em seu nome. No 

entanto, quando a parte reclamada anexa aos autos provas suficientes 

que vão de encontro às alegações preambulares, o autor apresenta um 

pedido de desistência por entender ser necessária prova pericial. No que 

assiste a inteligência dos enunciados do FONAJE, a desistência da ação 

nos juizados especiais pode ocorrer em diversos momentos processuais, 

até mesmo na audiência de instrução e julgamento, fugindo do que 

determina o atual código processual civil que havendo a juntada de 

contestação nos autos, o pedido de desistência fica condicionado ao 

aceite da parte ré. Pois bem, há ressalva nos Enunciados do FONAJE que 

se tratando de lides temerárias e má fé, o pedido de desistência poderá 

não ser acolhido (nº 90), e ainda terá as cominações pertinentes. No caso 

sub judice, verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa 

demonstrou que a empresa cercou-se da devida cautela, tanto que mesmo 

nos tempos atuais em que o meio virtual abrange até mesmo as 

contratações, ainda assim apresentou um contrato escrito com a 

assinatura, e que contém diversas informações que conferem com os 

dados do autor. Há ainda que se considerar que além do contrato, a 

reclamada informou o numero da linha utilizada pelo autor, o tipo de plano, 

o tempo que ficou habilitado e este é um período considerável. E o ponto 

categórico, provou diversos pagamentos. Ora, não é pratica usual nas 

denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto fraudador venha 

adimplindo com diversos pagamentos, e após longo tempo de uso da linha 

simplesmente deixe de quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não 

paga conta, e sim realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente 

caso não se amolda em condutas fraudulentas. Verifica-se por tanto, se 

tratar de lide temerária. Em atenção as atuais determinações do Conselho 

de Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações 

de fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem 

indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada 

através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder 

Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial 

dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que 

efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para 

ações estritamente de cunho indenizatório. Verifica-se que a advogada da 

parte autora há diversos processos com este mesmo perfil neste Juizado 

Especial, cito 1000095-64.2018.811.0013; 1000096-49.2018.811.0013; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 8 7 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 0 9 1 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 1 0 2 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000101-71.2018.811.0013; 1000200-41.2018.811.0013; 

1 0 0 0 2 0 3 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000206-48.2018.811.0013. Apenas listado alguns do processos 

assinados e protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA – OAB 6.582, e todos face a VIVO S/A / TELEFONICA BRASIL S/A. 

Diante de tais fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando 

a má-fé, será oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre 

causídica, tomando as providencias que entender pertinentes. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Outrossim, não pode passar 

in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. 

Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com 

título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem 

sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000218-62.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JOSIMAR FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora informou a desistência do feito, requerendo a extinção do 

processo. Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. REVOGO A LIMINAR 

DEFERIDA. OFICIE-SE A OAB SOBRE OS PEDIDOS DE DESISTÊNCIA EM 

MASSA, NAS AÇÕES PROTOCOLADAS PELA ADVOGADA ADRIANA 

BORGES SOUZA DA MATTA. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação 
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por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ROSA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000071-36.2018.8.11.0013. REQUERENTE: WESLEY ROSA CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora 

informou a desistência do feito, requerendo a extinção do processo. 

Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. REVOGO A LIMINAR 

DEFERIDA. OFICIE-SE A OAB SOBRE OS PEDIDOS DE DESISTÊNCIA EM 

MASSA, NAS AÇÕES PROTOCOLADAS PELA ADVOGADA ADRIANA 

BORGES SOUZA DA MATTA. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação 

por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA VEIGA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000185-72.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LARISSA VEIGA RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a e 

indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, negando 

qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, a inexigibilidade 

do debito, os benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e 

exclusão do registro junto aos órgãos de proteção ao credito e 

condenação por danos morais. Requereu ainda a tutela para retirada do 

nome do autor do rol dos órgãos de proteção ao credito. Para afirmar seu 

direito acosta aos autos extrato contendo a negativação contestada que 

não fora emitido pela instituição competente. A parte ré, em sua 

contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, que os 

serviços foram devidamente contratados entre as partes, houve 

utilização, e que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição 

junto aos órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que o 

autor altera a verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica referente 

ao contrato firmado entre as partes. Requereu a improcedencia dos 

pedidos, e ainda a condenação por litigância de má-fé. Formulou ainda 

pedido contraposto, requerendo a condenação do autor para que pague o 

valor descrito no debito. Embora nos termos do art. 38 da Lei seja 

dispensado o relatório, um quesito ainda merece ser registrado. Denota-se 

que trata-se de ação de indenização por danos morais, onde o autor 

inicialmente nega qualquer vinculo com a empresa promovida, que 

desconhece a restrição em seu nome. No entanto, quando a parte 

reclamada anexa aos autos provas suficientes que vão de encontro às 

alegações preambulares, o autor apresenta um pedido de desistência por 

entender ser necessária prova pericial. No que assiste a inteligência dos 

enunciados do FONAJE, a desistência da ação nos juizados especiais 

pode ocorrer em diversos momentos processuais, até mesmo na 

audiência de instrução e julgamento, fugindo do que determina o atual 

código processual civil que havendo a juntada de contestação nos autos, 

o pedido de desistência fica condicionado ao aceite da parte ré. Pois bem, 

há ressalva nos Enunciados do FONAJE que se tratando de lides 

temerárias e má fé, o pedido de desistência poderá não ser acolhido (nº 

90), e ainda terá as cominações pertinentes. No caso sub judice, 

verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa demonstrou que a 

empresa cercou-se da devida cautela, tanto que mesmo nos tempos 

atuais em que o meio virtual abrange até mesmo as contratações, ainda 

assim apresentou um contrato escrito com a assinatura, e que contém 

diversas informações que conferem com os dados do autor. Há ainda que 

se considerar que além do contrato, a reclamada informou o numero da 

linha utilizada pelo autor, o tipo de plano, o tempo que ficou habilitado e 

este é um período considerável. E o ponto categórico, provou diversos 

pagamentos. Ora, não é pratica usual nas denominadas “verdadeiras 

fraudes”, que o suposto fraudador venha adimplindo com diversos 

pagamentos, e após longo tempo de uso da linha simplesmente deixe de 

quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim 

realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda 

em condutas fraudulentas. Verifica-se por tanto, se tratar de lide 

temerária. Em atenção as atuais determinações do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de 

fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem 

indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada 

através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder 

Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial 

dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que 

efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para 

ações estritamente de cunho indenizatório. Verifica-se que a advogada da 

parte autora há diversos processos com este mesmo perfil neste Juizado 

Especial, cito 1000095-64.2018.811.0013; 1000096-49.2018.811.0013; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 8 7 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 0 9 1 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 1 0 2 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 0 - 4 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 3 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000206-48.2018.811.0013. Apenas listado alguns do processos 

assinados e protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA – OAB 6.582, e todos face a VIVO S/A / TELEFONICA BRASIL S/A. 

Diante de tais fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando 

a má-fé, será oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre 

causídica, tomando as providencias que entender pertinentes. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Outrossim, não pode passar 
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in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. 

Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com 

título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem 

sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA LOURENCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000158-89.2018.8.11.0013. REQUERENTE: RENILDA LOURENCA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc... Certifique-se o transito em 

julgado da sentença, promovendo as baixas de estilo, remeta-se AO 

ARQUIVO. PRIC Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a 

presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa 

Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 

da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-41.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SINHORIN DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000114-41.2016.8.11.0013. REQUERENTE: DIEGO SINHORIN DAMIAO 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

Vistos etc, Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. 

Passo a decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra 

paralisado há mais de 30 dias, embora as partes tenham habilitado 

advogado que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. 

A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo 

nos casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das 

partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: .......................................................................... § 1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a 

dar efetividade aos princípios orientadores dos processos que tramitam 

nos Juizados Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e 

economia processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de 

acordo com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do 

processo não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, 

realmente, nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não 

deixou espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale 

destacar, ainda, o fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a 

toda e qualquer espécie de demanda que se submeta à competência dos 

Juizados Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se 

que tal interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 18 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-03.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDA SOUSA MUNIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA MARCHIORI STEIN PALERMO RUFINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000457-03.2017.8.11.0013. REQUERENTE: REGINALDA SOUSA MUNIZ 

REQUERIDO: GIOVANA MARCHIORI STEIN PALERMO RUFINO VISTOS, 

ETC... Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Depreende-se dos autos que as partes compuseram acordo 

diante Oficial de Justiça, por ele certificado. Isto Posto, de acordo com o 

art. 840 do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 

9.099/95 HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado entre as partes 

anexo aos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas 
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clausulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, 

III, b, CPC. Custas e honorários conforme acordo. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 18 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-37.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE BEATRIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000209-37.2017.8.11.0013. REQUERENTE: KARINE BEATRIZ DA SILVA 

REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Vistos etc, Dispensado 

o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora as partes tenham habilitado advogado que ciente da 

intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 

prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos casos 

previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, in 

verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 18 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-67.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARTT DE CAMPOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000207-67.2017.8.11.0013. REQUERENTE: JOANA DARTT DE CAMPOS 

SANTANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc, Dispensado 

o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora as partes tenham habilitado advogado que ciente da 

intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 

prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos casos 

previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, in 

verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 18 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDELAINE FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 511 de 732



Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PENHA MELGARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000997-17.2018.8.11.0013. REQUERENTE: EDELAINE FERNANDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: JOAO PENHA MELGARA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória, bem como em razão da revelia a ser reconhecida. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausente preliminar, passo à análise do mérito. 

Antecipo o mérito. Declaro a revelia de ambos os reclamados. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação, o Reclamado embora tenha comparecido ao ato, não 

apresentou contestação, seguindo a inteligência da sumula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: SÚMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Assim sendo, restando incontroversos 

os fatos e documentos da exordial, confessando, portanto, a matéria 

fática, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. A contestação é 

a peça de defesa onde o réu deve concentrar todos os seus argumentos 

e alegações, respondendo a todas as questões colocadas pelo autor na 

petição inicial. A revelia ocorre quando o réu não responde ao 

chamamento judicial, deixando de apresentar sua defesa no processo ou 

apresentando de forma intempestiva. Na verdade, além de configurada a 

revelia quando o réu deixa transcorrer o prazo para contestar, não 

apresentando resposta, parcelas relevantes da doutrina e da 

jurisprudência entendem que também ocorre a revelia quando a 

contestação é apresentada depois do prazo legal. O fato de o réu ficar 

inativo no processo acarretará sua revelia, a revelia se constitui, 

precisamente, na ausência de participação do requerido no processo, o 

que acarretará a esse sujeito severas consequências quanto a seus 

direitos processuais. Pois bem. No caso em comento, alega a Reclamante 

que contratou os serviços do reclamado (pedreiro), ajustaram os valores 

dos serviços, lhe foi adiantado valor, mas o reclamado não cumpriu com o 

combinado, vez que não executou os serviços, e recebeu parte dos 

valores. Sustenta que todas as medidas legais e cabíveis para satisfazer 

seu credito não tiveram êxito, e assim requer o pagamento de R$ 1.350,00 

(um mil trezentos e cinquenta reais. O reclamado quedou-se inerte ao 

chamado judicial demonstrando nítido descaso. Ademais, verifico que os 

documentos carreados aos autos são suficientes para um decreto 

condenatório favorável à parte autora. Por fim, concluo como legítima a 

transação entre as partes, e declaro a revelia nos termos do artigo 344 do 

Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Assim, declaro a revelia da parte 

reclamada, com fundamento no artigo 344, do NCPC, JULGO PROCEDENTE 

dos pedidos da demanda para CONDENAR o promovido, ao pagamento do 

valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação. Deixo de condenar a Reclamada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a 

apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 18 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001022-64.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIBSON PATRIK SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001022-64.2017.8.11.0013. REQUERENTE: GLEIBSON PATRIK SILVA 

SANTOS REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E 

DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito. Os 

pedidos do autor são procedentes. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. In casu, 

trata-se de ação de Indenização por Danos Morais promovida por 

GLEIBSON PATRICK SILVA SANTOS em face de IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A, requerendo, em 

síntese, a condenação da reclamada a indenizar por danos morais em 

virtude de negativação indevida, visto desconhecer tal cobrança que 

ensejou a restrição em seu nome, pugna pela inversão do ônus da prova 

nos termos do CDC e a exclusão de qualquer debito entre as partes. Na 

audiência de conciliação, a parte Reclamada não compareceu apesar de 

devidamente citada, conforme ID 15568036, também não se fez 

representar por preposto (ID 15797286). Pontuo ainda, que a requerida 

também não apresentou contestação. O Enunciado nº. 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: Enunciado 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. (destaquei e negritei). 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, o comparecimento 

pessoal da parte na audiência é obrigatório, tratando-se de pessoa 

jurídica, pode ser representada por preposto. Cabe à parte ré comparecer 

pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser 

representada por preposto, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afasta a obrigação do comparecimento 

do demandado, salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 

da lei 9.099/95: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. (destaquei e negritei). Estando devidamente 

comunicado o réu da necessidade do seu comparecimento em audiência, 
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inclusive para articular defesa, e assim não proceder, será declarado 

revel, reputando-se verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do 

autor.(grifei e negritei) Logo não tendo sido sequer alegado motivo de 

força maior ou impedimento escusável para a ausência do Reclamado, na 

audiência de conciliação, deve ser imposto os efeitos da revelia. Assim, 

DECRETO A REVELIA DA PARTE RECLAMADA. Ademais, há prova nos 

autos de que o nome da parte Reclamante teve seu nome mantido no rol 

de maus pagadores, e que alega ter total desconhecimento da suposta 

dívida. Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de 

inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito de quem 

não é devedor, basta provar esse fato, não é necessário comprovar a 

existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar. Portanto, 

restou-se comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, pois a 

humilhação sofrida pela parte Reclamante ao ser cobrada indevidamente, 

gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o descrédito, além da 

negativação indevida. Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua 

parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada com a 

cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - DÍVIDA QUITADA 

- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DANO 

MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A prova da manutenção da 

inscrição do nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de 

indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA : MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. - 

Caso em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da 

cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência de comprovação 

de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas trazidas em nome 

de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser declarado 

inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do cliente 

configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Declaro ainda, a inexistência do débito da parte autora com a ré descrito 

na inicial e debatidos neste processo. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 18 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY OAB - DF38672 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000995-47.2018.8.11.0013. REQUERENTE: RANIELE DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausente 

questões preliminares, passo à análise do mérito. Os pedidos do autor são 

procedentes. Considerando a relação de consumo que envolve as partes, 

a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além da ação 

ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. In casu, trata-se de ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais promovida por RANIELE DA SILVA OLIVEIRA em face 

de QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, requerendo, em 

síntese, a condenação da reclamada a indenizar por danos morais em 

virtude de negativação indevida, visto ser ilegítima tal cobrança que 

ensejou a restrição em seu nome, pugna pela inversão do ônus da prova 

nos termos do CDC e a repetição do indébito, visto que por necessitar de 

seu nome livre da restrição indevida, precisou quitar os valor inserido. A 

empresa reclamada nega as disposições, informa que houve a 

inadimplência da autora no período em que ainda usufruía do plano de 

saúde, que o debito é regular e a negativação é devida, porem limitou-se 

às suas argumentações não trazendo qualquer prova as autos. Ao final 
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pugnou pela improcedência da ação por defender estar ausente o dano 

moral. Pois bem. Em que pese as alegações da reclamada verifico que 

embora faça menção na peça contestatória de a inscrição junto aos 

órgãos de proteção ao credito ser legitima, não juntou ao processo prova 

cabal desta, não passando de mera conjectura defensiva No entanto, há 

prova nos autos de que o nome da parte Reclamante teve seu nome 

mantido no rol de maus pagadores, cuja inclusão deu-se em 23/11/2016, 

sendo que ao ter sido o contrato de plano de saúde rescindo, nada devia 

para a empresa. A autora pagou os valores cobrados indevidamente, de 

forma que juntou devido comprovante da quitação (ID 13662579). Assim, 

procedente o pedido de repetição do indébito. Desta forma, declaro ainda 

a inexigibilidade do debito, com a devida baixa da restrição, visto a 

reclamada não ter logrado êxito em provar a licitude da cobrança. Em se 

tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do 

nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito de quem não é 

devedor, basta provar esse fato, não é necessário comprovar a 

existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar. Portanto, 

restou-se comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, pois a 

humilhação sofrida pela parte Reclamante ao ser cobrada indevidamente, 

gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o descrédito, além da 

negativação indevida. Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua 

parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada com a 

cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - DÍVIDA QUITADA 

- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DANO 

MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A prova da manutenção da 

inscrição do nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de 

indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA : MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. - 

Caso em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da 

cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência de comprovação 

de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas trazidas em nome 

de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser declarado 

inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do cliente 

configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE 

do pedido inaugural, para CONDENAR a reclamada a restituir em dobro os 

valores cobrados indevidamente pagos pela autora, no total de R$ 870,98 

(oitocentos e setenta reais e noventa e oito centavos), já calculados em 

dobro, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir da data do 

efetivo pagamento do serviço (Súmula 43 STJ), e ainda, CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação. Determino liminarmente a baixa da restrição sob pena 

de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Declaro ainda, a inexistência do débito da parte 

autora com a ré descrito na inicial e debatidos neste processo. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita para a parte autora. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 21 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PINTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000107-78.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA PINTO ROSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora informou a 

desistência do feito, requerendo a extinção do processo. Assim, e ante 

seu requerimento, homologo a desistência e em consequencia JULGO-O 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 

9.099/95. Arquive-se. REVOGO A LIMINAR DEFERIDA. OFICIE-SE A OAB 

SOBRE OS PEDIDOS DE DESISTÊNCIA EM MASSA, NAS AÇÕES 

PROTOCOLADAS PELA ADVOGADA ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 26 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002207-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOTETEC COM?RCIO ELETR?NICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002207-06.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ROMARIO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: NOTETEC COM?RCIO ELETR?NICO LTDA - ME 

VISTOS, ETC... Face o cumprimento da obrigação informada nos autos, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.924, II do CPC. PRI. 

Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 26 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-05.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE TEREZA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000237-05.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ODETE TEREZA DA ROCHA 

REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS, ETC... Face o cumprimento da 

obrigação informada nos autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

fulcro no art.924, II do CPC. PRI. Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001218-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA DO NASCIMENTO & ANTONELLI LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001218-97.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: ALVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO EXECUTADO: BARBOSA DO NASCIMENTO & ANTONELLI LTDA 

- EPP VISTOS, ETC... Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Depreende-se dos autos juntada de acordo a ser 

homologado. Verifica-se que não foram estabelecidas clausulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Isto Posto, de acordo com o 

art. 840 do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 

9.099/95 HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado entre as partes 

anexo aos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

clausulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, 

III, b, CPC. Custas e honorários conforme acordo. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-65.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARCASSA CARPINELLI OAB - PR0041451A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010337-65.2015.8.11.0013. REQUERENTE: ENIR MARQUES RODRIGUES 

GOMES- HOTEL. - ME REQUERIDO: BENAPAR OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA LTDA. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento, visto que o feito se encontra 

devidamente instruído para apreciação. PRELIMINARES A parte reclamada 

na sua peça contestatória arguiu a preliminar de INÉPCIA DA INICIAL, 

sustentando ausência de documentos indispensáveis para a propositura 

da demanda, diante a falta de comprovação da efetiva entrega. Porquanto, 

a carência reclamada fora suscitada no decorrer do processo, sendo 

juntado aos autos demais provas, e ainda, que durante a instrução 

processual, depoimento das partes e oitiva de testemunhas, sanou 

eventual vício neste sentido. Rejeito tal preliminar. No tocante à preliminar 

de CONEXÃO entre os processos: 8010332-43.2015.811.0013; 

8 0 1 0 3 3 3 - 2 8 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  8 0 1 0 3 3 5 - 9 5 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

8010336-80.2015.0013 e 8010337-65.2015.811.0013, ressaltando quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, implica-se a modificação da 

competência, e julgamento simultâneo. Destarte, não há que se falar em 

modificação da competência, pois que ambos os processos tramitam no 

mesmo Juizado Cível, e quanto ao julgamento simultâneo ou em conjunto, 

verifico este ser aplicável às presentes demandas, cujo fito é evitar 

decisões conflitantes, conforme art. 55, §1º, CPC. Conforme preceitua o 

art. 55, CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de 

ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles 

já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à 

execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. 

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam 

gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Os processos 

listados tratam de ação de cobrança, divergindo apenas os valores 

cobrados, sendo idênticos os demais pedidos, causa de pedir, e partes. 

Por isso, a reunião e julgamento em conjunto. Ainda, considerando as 

preleções do FONAJE, cabível admitir a conexão, considerando ainda que 

cada processo traz uma nota fiscal com valores de cobrança distintos: 

ENUNCIADO 68 - Somente se admite conexão em Juizado Especial Cível 

quando as ações puderem submeter-se à sistemática da Lei 9099/1995. 

Assim, Acolho A PRELIMINAR, e passo a decidir o mérito das demandas 

conexas. FUNDAMENTO E DECIDO Superada a preliminar suscitada, passo 

à análise do mérito. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado 

ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 35, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. A jurisprudência é neste sentido: O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 
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sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Entendo que o Poder 

Judiciário, junto com os demais poderes, são o sustentáculo necessário 

para o convívio em sociedade, assim sendo, somente com decisões firmes 

e coercitivas se fortalece e gera seus efeitos, a razão de sua própria 

existência. Para tanto, medidas legais são previstas e devem ser utilizadas 

com seriedade e eficiência. Que não seja desproporcional e injusta, mas 

que seja o suficiente para ser intimidativa e preventiva, para que outros 

atos de injustiça não sejam realizados. Tratam-se de Ações de Cobrança 

c/c pedido de indenização por danos materiais e morais que ENIR 

MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME move em desfavor da 

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, alegando em síntese, que 

fornecia refeições para os funcionários da requerida, de forma que 

estabeleceu uma cantina onde eram servidas todas as alimentações. 

Aduz a parte autora que a requerida sempre cumpriu em dia com os 

pagamentos, mas que nos últimos meses a empresa deixou de cumprir 

com os pagamentos. Assim, com o acumulo de valores a receber, a 

empresa da reclamante teve problemas para quitar seus fornecedores, e 

precisou encerrar suas atividades. Requereu a aplicação do CDC, 

inversão do ônus da prova, condenação em danos morais, benefícios da 

justiça gratuita e o pagamento do valor devido pelo fornecimento da 

alimentação/refeições. Em contestação, além das preliminares já 

destacadas, a empresa requerida alegou em sua defesa que não houve 

autorização da empresa, que a autora não informou o período de 

fornecimento das refeições; não informou o numero de refeições; 

destacou que as notas fiscais foram emitidas na mesma data com 

diferença de minutos ou segundos (06/12/2014 entre 20:34 horas e 20:39 

horas). Que a empresa não provou o encerramento de suas atividades, e 

pugnou pela não aplicação do CDC, por não consistir em relação 

consumerista. Em fase instrutória ficou demonstrado que a Reclamante já 

prestava serviços para a reclamada há algum tempo, e que sempre 

recebeu os valores combinados e assim continuava a fornecer as 

refeições aos funcionários da empresa reclamada. Os depoimentos 

corroboram as declarações da parte autora de que os funcionários 

assinavam uma ficha a cada refeição que lhes eram fornecidas, e 

periodicamente tal ficha era encaminhada para a empresa reclamada para 

realizar a conferencia e ‘medição das refeições’ (termo utilizado em 

depoimento/oitiva), e assim o pagamento era realizado. A representante da 

empresa requerente, senhora Enir Marques destacou que a empresa 

requerida sempre pagou periodicamente, e que ‘no final’ ficou apenas uns 

45 (Quarenta e cinco) funcionários que estavam esperando receber o 

acerto da empresa. Assim, forneceu os alimentos até 22/11/2014 na 

cantina. Porém, não conseguiu mais entrar em contato com a empresa, e 

ficou devendo no mercado devido ao atraso e não pagamento pela 

empresa ré. Ao contrario do que aduz a defesa, restou incontroverso a 

prestação dos serviços pela parte reclamante. A testemunha Antonio 

Sebastião da Silva, ex funcionário da empresa requerida, confirmou que 

havia o fornecimento de refeições pela empresa reclamante, vez que 

sempre fez suas refeições na cantina, e ao recebe-las assinava em uma 

ficha. Segundo ele, tanto a empresa requerida quando a empresa 

requerente, ficaram taxadas como mal pagadores na região. Expedida 

carta precatória para a oitiva de Leandro Manfroi, testemunha arrolada 

pela requerida, constatou que de fato houve a relação entre as partes 

referente a fornecimento de refeições. Leandro ainda estranhou o valor 

da cobrança de um dos processos, pois relatou que o vulto mensal que a 

requerente recebia da reclamada era em torno de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) a R$ 1000.000,00 (cem mil reais), considerando que eram 

fornecidas três refeições diárias, para cerca de 150 (cento e cinquenta) 

homens. A testemunha ainda declarou que ‘no final’ a Benapar teve 

problemas para receber do contratante, uma empresa chinesa, e que os 

chineses fizeram acordo diretamente com Enir para pagarem as dividas da 

Benepar em relação às refeições fornecidas. Pois bem, diante as provas 

produzidas no processo tenho ser incontroverso a prestação de serviços 

pela reclamante, sendo pertinente as ação de cobrança. Porem, no que 

tange os pedidos formulados na inicial no tocante a inversão do ônus da 

prova, aplicação do código de defesa do consumidor, benefícios da justiça 

gratuita, estes devem ser indeferidos, vez que a relação entre as partes 

não é abarcada pelo CDC. Quanto a justiça gratuita não houve 

comprovação da hipossuficiência, vez se tratar de pessoa jurídica, 

pendendo de comprovação. No entanto, o não deferimento desta não 

implica na apreciação da demanda, vez que os Juizados Especiais em 

sede de 1º grau não há que se falar em custas, salvo litigância de má-fé, 

conforme a legislação especial. Ainda, quanto ao pedido de danos morais 

em virtude do suposto encerramento das atividades da empresa 

requerente, este também não merece prosperar, vez que não há prova 

nos autos de tal encerramento, conforme ID (3171082 – no processo 

8010333-28.2015.811.0013 – documento também apresentado nas demais 

ações conexas), na propositura da demanda, a empresa constava como 

ATIVA. Ainda que tal alegação fosse verídica, não poderia haver 

condenação da requerida em indenizar por ausência do nexo causal entre 

o fechamento da empresa, e a conduta da requerida, que dependeria de 

maior robustez probatória. Por fim, tenho que assiste razão a parte 

reclamante quando aos pedidos de pagamento de quantia certa, conforme 

notas fiscais emitidas, vez que a empresa requerida não logrou êxito em 

provar a quitação. Ademais, em contestação a requerida nega a 

prestação de serviços, que não ficou evidenciada durante a instrução, 

vez que os ex-funcionarios da empresa confirmaram a prestação das 

refeições, confirmando relação entre as partes. Quanto a discrepância de 

valor conforme Leandro mencionou, resta justificado uma vez que quando 

a empresa requerida já estava prestes a finalizar suas atividades, já não 

contava com o vulto inicial de funcionários. Conforme Enir mencionou, 

restou apenas cerca de 45 (quarenta e cinco) homens, e não os 150 

(cento e cinquenta) mencionados por Leandro. Quanto a alegação da 

testemunha Leandro de que houve acordo entre os chineses e a parte 

requerente, tal argumentação é estranha aos autos vez que não houve 

qualquer menção pela defesa em sua contestação, bem como não a 

juntada de documento probatório neste sentido. Assim, nas ultimas 

prestações de serviço a empresa ré não quitou os valores, conforme 

notas fiscais emitidas, que prova a prestação dos serviços, em analise 

com as demais provas, e diferentemente do que alega a reclamada, não 

prova sua quitação. In casu, diante das provas apresentadas, tenho que o 

reclamante provou o seu credito que não encontra-se prescrito e ser 

legitima a cobrança, mas a reclamada não logrou êxito em comprovar a 

quitação, aduzindo em sua defesa alegações que são mera especulação. 

Ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito, salvo, com as 

devidas correções, o caso de inversão do ônus da prova que aqui não é 

aplicável. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa 

falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. 

Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato 

tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a 

honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou 

social do indivíduo. Inexistem provas que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito neste 

sentido. DISPOSITIVO Pelo Exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO a reclamada, 

pagar ao reclamante, os seguintes valores, conforme cada processo 

conexo aqui analisado em conjunto: · 8010332-43.2015.811.0013 - o valor 

de R$ 18.070,98 (dezoito mil e setenta reais e noventa e oito centavos); · 

8010333-28.2015.811.0013 - o valor de R$ 5.139,43 (cinco mil e cento e 

trinta e nove reais e quarenta e três centavos); · 

8010335-95.2015.811.0013 - o valor de R$ 1.803,68 (mil oitocentos e três 

reais e sessenta e oito centavos); · 8010336-80.2015.811.0013 - o valor 

de R$ 666,27 (seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e sete 

centavos); · 8010337-65.2015.811.0013 - o valor de R$ 3.838,24 (três mil 

oitocentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos); tais valores 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
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cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 28 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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Processo Número: 8010335-95.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARCASSA CARPINELLI OAB - PR0041451A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010335-95.2015.8.11.0013. REQUERENTE: ENIR MARQUES RODRIGUES 

GOMES- HOTEL. - ME REQUERIDO: BENAPAR OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA LTDA. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento, visto que o feito se encontra 

devidamente instruído para apreciação. PRELIMINARES A parte reclamada 

na sua peça contestatória arguiu a preliminar de INÉPCIA DA INICIAL, 

sustentando ausência de documentos indispensáveis para a propositura 

da demanda, diante a falta de comprovação da efetiva entrega. Porquanto, 

a carência reclamada fora suscitada no decorrer do processo, sendo 

juntado aos autos demais provas, e ainda, que durante a instrução 

processual, depoimento das partes e oitiva de testemunhas, sanou 

eventual vício neste sentido. Rejeito tal preliminar. No tocante à preliminar 

de CONEXÃO entre os processos: 8010332-43.2015.811.0013; 

8 0 1 0 3 3 3 - 2 8 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  8 0 1 0 3 3 5 - 9 5 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

8010336-80.2015.0013 e 8010337-65.2015.811.0013, ressaltando quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, implica-se a modificação da 

competência, e julgamento simultâneo. Destarte, não há que se falar em 

modificação da competência, pois que ambos os processos tramitam no 

mesmo Juizado Cível, e quanto ao julgamento simultâneo ou em conjunto, 

verifico este ser aplicável às presentes demandas, cujo fito é evitar 

decisões conflitantes, conforme art. 55, §1º, CPC. Conforme preceitua o 

art. 55, CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de 

ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles 

já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à 

execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. 

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam 

gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Os processos 

listados tratam de ação de cobrança, divergindo apenas os valores 

cobrados, sendo idênticos os demais pedidos, causa de pedir, e partes. 

Por isso, a reunião e julgamento em conjunto. Ainda, considerando as 

preleções do FONAJE, cabível admitir a conexão, considerando ainda que 

cada processo traz uma nota fiscal com valores de cobrança distintos: 

ENUNCIADO 68 - Somente se admite conexão em Juizado Especial Cível 

quando as ações puderem submeter-se à sistemática da Lei 9099/1995. 

Assim, Acolho A PRELIMINAR, e passo a decidir o mérito das demandas 

conexas. FUNDAMENTO E DECIDO Superada a preliminar suscitada, passo 

à análise do mérito. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado 

ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 35, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. A jurisprudência é neste sentido: O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Entendo que o Poder 

Judiciário, junto com os demais poderes, são o sustentáculo necessário 

para o convívio em sociedade, assim sendo, somente com decisões firmes 

e coercitivas se fortalece e gera seus efeitos, a razão de sua própria 

existência. Para tanto, medidas legais são previstas e devem ser utilizadas 

com seriedade e eficiência. Que não seja desproporcional e injusta, mas 

que seja o suficiente para ser intimidativa e preventiva, para que outros 

atos de injustiça não sejam realizados. Tratam-se de Ações de Cobrança 

c/c pedido de indenização por danos materiais e morais que ENIR 

MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME move em desfavor da 

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, alegando em síntese, que 

fornecia refeições para os funcionários da requerida, de forma que 

estabeleceu uma cantina onde eram servidas todas as alimentações. 

Aduz a parte autora que a requerida sempre cumpriu em dia com os 

pagamentos, mas que nos últimos meses a empresa deixou de cumprir 

com os pagamentos. Assim, com o acumulo de valores a receber, a 

empresa da reclamante teve problemas para quitar seus fornecedores, e 

precisou encerrar suas atividades. Requereu a aplicação do CDC, 

inversão do ônus da prova, condenação em danos morais, benefícios da 

justiça gratuita e o pagamento do valor devido pelo fornecimento da 

alimentação/refeições. Em contestação, além das preliminares já 

destacadas, a empresa requerida alegou em sua defesa que não houve 

autorização da empresa, que a autora não informou o período de 

fornecimento das refeições; não informou o numero de refeições; 

destacou que as notas fiscais foram emitidas na mesma data com 

diferença de minutos ou segundos (06/12/2014 entre 20:34 horas e 20:39 

horas). Que a empresa não provou o encerramento de suas atividades, e 

pugnou pela não aplicação do CDC, por não consistir em relação 

consumerista. Em fase instrutória ficou demonstrado que a Reclamante já 

prestava serviços para a reclamada há algum tempo, e que sempre 

recebeu os valores combinados e assim continuava a fornecer as 

refeições aos funcionários da empresa reclamada. Os depoimentos 

corroboram as declarações da parte autora de que os funcionários 

assinavam uma ficha a cada refeição que lhes eram fornecidas, e 

periodicamente tal ficha era encaminhada para a empresa reclamada para 

realizar a conferencia e ‘medição das refeições’ (termo utilizado em 

depoimento/oitiva), e assim o pagamento era realizado. A representante da 

empresa requerente, senhora Enir Marques destacou que a empresa 

requerida sempre pagou periodicamente, e que ‘no final’ ficou apenas uns 

45 (Quarenta e cinco) funcionários que estavam esperando receber o 

acerto da empresa. Assim, forneceu os alimentos até 22/11/2014 na 

cantina. Porém, não conseguiu mais entrar em contato com a empresa, e 

ficou devendo no mercado devido ao atraso e não pagamento pela 

empresa ré. Ao contrario do que aduz a defesa, restou incontroverso a 

prestação dos serviços pela parte reclamante. A testemunha Antonio 

Sebastião da Silva, ex funcionário da empresa requerida, confirmou que 

havia o fornecimento de refeições pela empresa reclamante, vez que 

sempre fez suas refeições na cantina, e ao recebe-las assinava em uma 

ficha. Segundo ele, tanto a empresa requerida quando a empresa 

requerente, ficaram taxadas como mal pagadores na região. Expedida 

carta precatória para a oitiva de Leandro Manfroi, testemunha arrolada 

pela requerida, constatou que de fato houve a relação entre as partes 

referente a fornecimento de refeições. Leandro ainda estranhou o valor 

da cobrança de um dos processos, pois relatou que o vulto mensal que a 

requerente recebia da reclamada era em torno de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) a R$ 1000.000,00 (cem mil reais), considerando que eram 

fornecidas três refeições diárias, para cerca de 150 (cento e cinquenta) 

homens. A testemunha ainda declarou que ‘no final’ a Benapar teve 

problemas para receber do contratante, uma empresa chinesa, e que os 

chineses fizeram acordo diretamente com Enir para pagarem as dividas da 

Benepar em relação às refeições fornecidas. Pois bem, diante as provas 

produzidas no processo tenho ser incontroverso a prestação de serviços 

pela reclamante, sendo pertinente as ação de cobrança. Porem, no que 

tange os pedidos formulados na inicial no tocante a inversão do ônus da 

prova, aplicação do código de defesa do consumidor, benefícios da justiça 

gratuita, estes devem ser indeferidos, vez que a relação entre as partes 
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não é abarcada pelo CDC. Quanto a justiça gratuita não houve 

comprovação da hipossuficiência, vez se tratar de pessoa jurídica, 

pendendo de comprovação. No entanto, o não deferimento desta não 

implica na apreciação da demanda, vez que os Juizados Especiais em 

sede de 1º grau não há que se falar em custas, salvo litigância de má-fé, 

conforme a legislação especial. Ainda, quanto ao pedido de danos morais 

em virtude do suposto encerramento das atividades da empresa 

requerente, este também não merece prosperar, vez que não há prova 

nos autos de tal encerramento, conforme ID (3171082 – no processo 

8010333-28.2015.811.0013 – documento também apresentado nas demais 

ações conexas), na propositura da demanda, a empresa constava como 

ATIVA. Ainda que tal alegação fosse verídica, não poderia haver 

condenação da requerida em indenizar por ausência do nexo causal entre 

o fechamento da empresa, e a conduta da requerida, que dependeria de 

maior robustez probatória. Por fim, tenho que assiste razão a parte 

reclamante quando aos pedidos de pagamento de quantia certa, conforme 

notas fiscais emitidas, vez que a empresa requerida não logrou êxito em 

provar a quitação. Ademais, em contestação a requerida nega a 

prestação de serviços, que não ficou evidenciada durante a instrução, 

vez que os ex-funcionarios da empresa confirmaram a prestação das 

refeições, confirmando relação entre as partes. Quanto a discrepância de 

valor conforme Leandro mencionou, resta justificado uma vez que quando 

a empresa requerida já estava prestes a finalizar suas atividades, já não 

contava com o vulto inicial de funcionários. Conforme Enir mencionou, 

restou apenas cerca de 45 (quarenta e cinco) homens, e não os 150 

(cento e cinquenta) mencionados por Leandro. Quanto a alegação da 

testemunha Leandro de que houve acordo entre os chineses e a parte 

requerente, tal argumentação é estranha aos autos vez que não houve 

qualquer menção pela defesa em sua contestação, bem como não a 

juntada de documento probatório neste sentido. Assim, nas ultimas 

prestações de serviço a empresa ré não quitou os valores, conforme 

notas fiscais emitidas, que prova a prestação dos serviços, em analise 

com as demais provas, e diferentemente do que alega a reclamada, não 

prova sua quitação. In casu, diante das provas apresentadas, tenho que o 

reclamante provou o seu credito que não encontra-se prescrito e ser 

legitima a cobrança, mas a reclamada não logrou êxito em comprovar a 

quitação, aduzindo em sua defesa alegações que são mera especulação. 

Ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito, salvo, com as 

devidas correções, o caso de inversão do ônus da prova que aqui não é 

aplicável. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa 

falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. 

Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato 

tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a 

honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou 

social do indivíduo. Inexistem provas que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito neste 

sentido. DISPOSITIVO Pelo Exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO a reclamada, 

pagar ao reclamante, os seguintes valores, conforme cada processo 

conexo aqui analisado em conjunto: · 8010332-43.2015.811.0013 - o valor 

de R$ 18.070,98 (dezoito mil e setenta reais e noventa e oito centavos); · 

8010333-28.2015.811.0013 - o valor de R$ 5.139,43 (cinco mil e cento e 

trinta e nove reais e quarenta e três centavos); · 

8010335-95.2015.811.0013 - o valor de R$ 1.803,68 (mil oitocentos e três 

reais e sessenta e oito centavos); · 8010336-80.2015.811.0013 - o valor 

de R$ 666,27 (seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e sete 

centavos); · 8010337-65.2015.811.0013 - o valor de R$ 3.838,24 (três mil 

oitocentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos); tais valores 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 28 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010333-28.2015.8.11.0013. REQUERENTE: ENIR MARQUES RODRIGUES 

GOMES- HOTEL. - ME REQUERIDO: BENAPAR OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA LTDA. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento, visto que o feito se encontra 

devidamente instruído para apreciação. PRELIMINARES A parte reclamada 

na sua peça contestatória arguiu a preliminar de INÉPCIA DA INICIAL, 

sustentando ausência de documentos indispensáveis para a propositura 

da demanda, diante a falta de comprovação da efetiva entrega. Porquanto, 

a carência reclamada fora suscitada no decorrer do processo, sendo 

juntado aos autos demais provas, e ainda, que durante a instrução 

processual, depoimento das partes e oitiva de testemunhas, sanou 

eventual vício neste sentido. Rejeito tal preliminar. No tocante à preliminar 

de CONEXÃO entre os processos: 8010332-43.2015.811.0013; 

8 0 1 0 3 3 3 - 2 8 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  8 0 1 0 3 3 5 - 9 5 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

8010336-80.2015.0013 e 8010337-65.2015.811.0013, ressaltando quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, implica-se a modificação da 

competência, e julgamento simultâneo. Destarte, não há que se falar em 

modificação da competência, pois que ambos os processos tramitam no 

mesmo Juizado Cível, e quanto ao julgamento simultâneo ou em conjunto, 

verifico este ser aplicável às presentes demandas, cujo fito é evitar 

decisões conflitantes, conforme art. 55, §1º, CPC. Conforme preceitua o 

art. 55, CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de 

ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles 

já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à 

execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. 

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam 

gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Os processos 

listados tratam de ação de cobrança, divergindo apenas os valores 

cobrados, sendo idênticos os demais pedidos, causa de pedir, e partes. 

Por isso, a reunião e julgamento em conjunto. Ainda, considerando as 

preleções do FONAJE, cabível admitir a conexão, considerando ainda que 

cada processo traz uma nota fiscal com valores de cobrança distintos: 

ENUNCIADO 68 - Somente se admite conexão em Juizado Especial Cível 

quando as ações puderem submeter-se à sistemática da Lei 9099/1995. 

Assim, Acolho A PRELIMINAR, e passo a decidir o mérito das demandas 

conexas. FUNDAMENTO E DECIDO Superada a preliminar suscitada, passo 

à análise do mérito. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 
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com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado 

ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 35, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. A jurisprudência é neste sentido: O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Entendo que o Poder 

Judiciário, junto com os demais poderes, são o sustentáculo necessário 

para o convívio em sociedade, assim sendo, somente com decisões firmes 

e coercitivas se fortalece e gera seus efeitos, a razão de sua própria 

existência. Para tanto, medidas legais são previstas e devem ser utilizadas 

com seriedade e eficiência. Que não seja desproporcional e injusta, mas 

que seja o suficiente para ser intimidativa e preventiva, para que outros 

atos de injustiça não sejam realizados. Tratam-se de Ações de Cobrança 

c/c pedido de indenização por danos materiais e morais que ENIR 

MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME move em desfavor da 

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, alegando em síntese, que 

fornecia refeições para os funcionários da requerida, de forma que 

estabeleceu uma cantina onde eram servidas todas as alimentações. 

Aduz a parte autora que a requerida sempre cumpriu em dia com os 

pagamentos, mas que nos últimos meses a empresa deixou de cumprir 

com os pagamentos. Assim, com o acumulo de valores a receber, a 

empresa da reclamante teve problemas para quitar seus fornecedores, e 

precisou encerrar suas atividades. Requereu a aplicação do CDC, 

inversão do ônus da prova, condenação em danos morais, benefícios da 

justiça gratuita e o pagamento do valor devido pelo fornecimento da 

alimentação/refeições. Em contestação, além das preliminares já 

destacadas, a empresa requerida alegou em sua defesa que não houve 

autorização da empresa, que a autora não informou o período de 

fornecimento das refeições; não informou o numero de refeições; 

destacou que as notas fiscais foram emitidas na mesma data com 

diferença de minutos ou segundos (06/12/2014 entre 20:34 horas e 20:39 

horas). Que a empresa não provou o encerramento de suas atividades, e 

pugnou pela não aplicação do CDC, por não consistir em relação 

consumerista. Em fase instrutória ficou demonstrado que a Reclamante já 

prestava serviços para a reclamada há algum tempo, e que sempre 

recebeu os valores combinados e assim continuava a fornecer as 

refeições aos funcionários da empresa reclamada. Os depoimentos 

corroboram as declarações da parte autora de que os funcionários 

assinavam uma ficha a cada refeição que lhes eram fornecidas, e 

periodicamente tal ficha era encaminhada para a empresa reclamada para 

realizar a conferencia e ‘medição das refeições’ (termo utilizado em 

depoimento/oitiva), e assim o pagamento era realizado. A representante da 

empresa requerente, senhora Enir Marques destacou que a empresa 

requerida sempre pagou periodicamente, e que ‘no final’ ficou apenas uns 

45 (Quarenta e cinco) funcionários que estavam esperando receber o 

acerto da empresa. Assim, forneceu os alimentos até 22/11/2014 na 

cantina. Porém, não conseguiu mais entrar em contato com a empresa, e 

ficou devendo no mercado devido ao atraso e não pagamento pela 

empresa ré. Ao contrario do que aduz a defesa, restou incontroverso a 

prestação dos serviços pela parte reclamante. A testemunha Antonio 

Sebastião da Silva, ex funcionário da empresa requerida, confirmou que 

havia o fornecimento de refeições pela empresa reclamante, vez que 

sempre fez suas refeições na cantina, e ao recebe-las assinava em uma 

ficha. Segundo ele, tanto a empresa requerida quando a empresa 

requerente, ficaram taxadas como mal pagadores na região. Expedida 

carta precatória para a oitiva de Leandro Manfroi, testemunha arrolada 

pela requerida, constatou que de fato houve a relação entre as partes 

referente a fornecimento de refeições. Leandro ainda estranhou o valor 

da cobrança de um dos processos, pois relatou que o vulto mensal que a 

requerente recebia da reclamada era em torno de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) a R$ 1000.000,00 (cem mil reais), considerando que eram 

fornecidas três refeições diárias, para cerca de 150 (cento e cinquenta) 

homens. A testemunha ainda declarou que ‘no final’ a Benapar teve 

problemas para receber do contratante, uma empresa chinesa, e que os 

chineses fizeram acordo diretamente com Enir para pagarem as dividas da 

Benepar em relação às refeições fornecidas. Pois bem, diante as provas 

produzidas no processo tenho ser incontroverso a prestação de serviços 

pela reclamante, sendo pertinente as ação de cobrança. Porem, no que 

tange os pedidos formulados na inicial no tocante a inversão do ônus da 

prova, aplicação do código de defesa do consumidor, benefícios da justiça 

gratuita, estes devem ser indeferidos, vez que a relação entre as partes 

não é abarcada pelo CDC. Quanto a justiça gratuita não houve 

comprovação da hipossuficiência, vez se tratar de pessoa jurídica, 

pendendo de comprovação. No entanto, o não deferimento desta não 

implica na apreciação da demanda, vez que os Juizados Especiais em 

sede de 1º grau não há que se falar em custas, salvo litigância de má-fé, 

conforme a legislação especial. Ainda, quanto ao pedido de danos morais 

em virtude do suposto encerramento das atividades da empresa 

requerente, este também não merece prosperar, vez que não há prova 

nos autos de tal encerramento, conforme ID (3171082 – no processo 

8010333-28.2015.811.0013 – documento também apresentado nas demais 

ações conexas), na propositura da demanda, a empresa constava como 

ATIVA. Ainda que tal alegação fosse verídica, não poderia haver 

condenação da requerida em indenizar por ausência do nexo causal entre 

o fechamento da empresa, e a conduta da requerida, que dependeria de 

maior robustez probatória. Por fim, tenho que assiste razão a parte 

reclamante quando aos pedidos de pagamento de quantia certa, conforme 

notas fiscais emitidas, vez que a empresa requerida não logrou êxito em 

provar a quitação. Ademais, em contestação a requerida nega a 

prestação de serviços, que não ficou evidenciada durante a instrução, 

vez que os ex-funcionarios da empresa confirmaram a prestação das 

refeições, confirmando relação entre as partes. Quanto a discrepância de 

valor conforme Leandro mencionou, resta justificado uma vez que quando 

a empresa requerida já estava prestes a finalizar suas atividades, já não 

contava com o vulto inicial de funcionários. Conforme Enir mencionou, 

restou apenas cerca de 45 (quarenta e cinco) homens, e não os 150 

(cento e cinquenta) mencionados por Leandro. Quanto a alegação da 

testemunha Leandro de que houve acordo entre os chineses e a parte 

requerente, tal argumentação é estranha aos autos vez que não houve 

qualquer menção pela defesa em sua contestação, bem como não a 

juntada de documento probatório neste sentido. Assim, nas ultimas 

prestações de serviço a empresa ré não quitou os valores, conforme 

notas fiscais emitidas, que prova a prestação dos serviços, em analise 

com as demais provas, e diferentemente do que alega a reclamada, não 

prova sua quitação. In casu, diante das provas apresentadas, tenho que o 

reclamante provou o seu credito que não encontra-se prescrito e ser 

legitima a cobrança, mas a reclamada não logrou êxito em comprovar a 

quitação, aduzindo em sua defesa alegações que são mera especulação. 

Ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito, salvo, com as 

devidas correções, o caso de inversão do ônus da prova que aqui não é 

aplicável. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa 

falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. 

Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato 

tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a 

honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou 

social do indivíduo. Inexistem provas que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito neste 

sentido. DISPOSITIVO Pelo Exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO a reclamada, 

pagar ao reclamante, os seguintes valores, conforme cada processo 

conexo aqui analisado em conjunto: · 8010332-43.2015.811.0013 - o valor 

de R$ 18.070,98 (dezoito mil e setenta reais e noventa e oito centavos); · 

8010333-28.2015.811.0013 - o valor de R$ 5.139,43 (cinco mil e cento e 

trinta e nove reais e quarenta e três centavos); · 

8010335-95.2015.811.0013 - o valor de R$ 1.803,68 (mil oitocentos e três 

reais e sessenta e oito centavos); · 8010336-80.2015.811.0013 - o valor 

de R$ 666,27 (seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e sete 

centavos); · 8010337-65.2015.811.0013 - o valor de R$ 3.838,24 (três mil 

oitocentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos); tais valores 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 
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serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 28 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-43.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARCASSA CARPINELLI OAB - PR0041451A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010332-43.2015.8.11.0013. REQUERENTE: ENIR MARQUES RODRIGUES 

GOMES- HOTEL. - ME REQUERIDO: BENAPAR OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA LTDA. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento, visto que o feito se encontra 

devidamente instruído para apreciação. PRELIMINARES A parte reclamada 

na sua peça contestatória arguiu a preliminar de INÉPCIA DA INICIAL, 

sustentando ausência de documentos indispensáveis para a propositura 

da demanda, diante a falta de comprovação da efetiva entrega. Porquanto, 

a carência reclamada fora suscitada no decorrer do processo, sendo 

juntado aos autos demais provas, e ainda, que durante a instrução 

processual, depoimento das partes e oitiva de testemunhas, sanou 

eventual vício neste sentido. Rejeito tal preliminar. No tocante à preliminar 

de CONEXÃO entre os processos: 8010332-43.2015.811.0013; 

8 0 1 0 3 3 3 - 2 8 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  8 0 1 0 3 3 5 - 9 5 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

8010336-80.2015.0013 e 8010337-65.2015.811.0013, ressaltando quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, implica-se a modificação da 

competência, e julgamento simultâneo. Destarte, não há que se falar em 

modificação da competência, pois que ambos os processos tramitam no 

mesmo Juizado Cível, e quanto ao julgamento simultâneo ou em conjunto, 

verifico este ser aplicável às presentes demandas, cujo fito é evitar 

decisões conflitantes, conforme art. 55, §1º, CPC. Conforme preceitua o 

art. 55, CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de 

ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles 

já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à 

execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. 

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam 

gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Os processos 

listados tratam de ação de cobrança, divergindo apenas os valores 

cobrados, sendo idênticos os demais pedidos, causa de pedir, e partes. 

Por isso, a reunião e julgamento em conjunto. Ainda, considerando as 

preleções do FONAJE, cabível admitir a conexão, considerando ainda que 

cada processo traz uma nota fiscal com valores de cobrança distintos: 

ENUNCIADO 68 - Somente se admite conexão em Juizado Especial Cível 

quando as ações puderem submeter-se à sistemática da Lei 9099/1995. 

Assim, Acolho A PRELIMINAR, e passo a decidir o mérito das demandas 

conexas. FUNDAMENTO E DECIDO Superada a preliminar suscitada, passo 

à análise do mérito. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado 

ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 35, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. A jurisprudência é neste sentido: O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Entendo que o Poder 

Judiciário, junto com os demais poderes, são o sustentáculo necessário 

para o convívio em sociedade, assim sendo, somente com decisões firmes 

e coercitivas se fortalece e gera seus efeitos, a razão de sua própria 

existência. Para tanto, medidas legais são previstas e devem ser utilizadas 

com seriedade e eficiência. Que não seja desproporcional e injusta, mas 

que seja o suficiente para ser intimidativa e preventiva, para que outros 

atos de injustiça não sejam realizados. Tratam-se de Ações de Cobrança 

c/c pedido de indenização por danos materiais e morais que ENIR 

MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME move em desfavor da 

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, alegando em síntese, que 

fornecia refeições para os funcionários da requerida, de forma que 

estabeleceu uma cantina onde eram servidas todas as alimentações. 

Aduz a parte autora que a requerida sempre cumpriu em dia com os 

pagamentos, mas que nos últimos meses a empresa deixou de cumprir 

com os pagamentos. Assim, com o acumulo de valores a receber, a 

empresa da reclamante teve problemas para quitar seus fornecedores, e 

precisou encerrar suas atividades. Requereu a aplicação do CDC, 

inversão do ônus da prova, condenação em danos morais, benefícios da 

justiça gratuita e o pagamento do valor devido pelo fornecimento da 

alimentação/refeições. Em contestação, além das preliminares já 

destacadas, a empresa requerida alegou em sua defesa que não houve 

autorização da empresa, que a autora não informou o período de 

fornecimento das refeições; não informou o numero de refeições; 

destacou que as notas fiscais foram emitidas na mesma data com 

diferença de minutos ou segundos (06/12/2014 entre 20:34 horas e 20:39 

horas). Que a empresa não provou o encerramento de suas atividades, e 

pugnou pela não aplicação do CDC, por não consistir em relação 

consumerista. Em fase instrutória ficou demonstrado que a Reclamante já 

prestava serviços para a reclamada há algum tempo, e que sempre 

recebeu os valores combinados e assim continuava a fornecer as 

refeições aos funcionários da empresa reclamada. Os depoimentos 

corroboram as declarações da parte autora de que os funcionários 

assinavam uma ficha a cada refeição que lhes eram fornecidas, e 

periodicamente tal ficha era encaminhada para a empresa reclamada para 

realizar a conferencia e ‘medição das refeições’ (termo utilizado em 

depoimento/oitiva), e assim o pagamento era realizado. A representante da 

empresa requerente, senhora Enir Marques destacou que a empresa 

requerida sempre pagou periodicamente, e que ‘no final’ ficou apenas uns 

45 (Quarenta e cinco) funcionários que estavam esperando receber o 

acerto da empresa. Assim, forneceu os alimentos até 22/11/2014 na 

cantina. Porém, não conseguiu mais entrar em contato com a empresa, e 

ficou devendo no mercado devido ao atraso e não pagamento pela 

empresa ré. Ao contrario do que aduz a defesa, restou incontroverso a 

prestação dos serviços pela parte reclamante. A testemunha Antonio 

Sebastião da Silva, ex funcionário da empresa requerida, confirmou que 

havia o fornecimento de refeições pela empresa reclamante, vez que 

sempre fez suas refeições na cantina, e ao recebe-las assinava em uma 

ficha. Segundo ele, tanto a empresa requerida quando a empresa 

requerente, ficaram taxadas como mal pagadores na região. Expedida 

carta precatória para a oitiva de Leandro Manfroi, testemunha arrolada 

pela requerida, constatou que de fato houve a relação entre as partes 

referente a fornecimento de refeições. Leandro ainda estranhou o valor 

da cobrança de um dos processos, pois relatou que o vulto mensal que a 

requerente recebia da reclamada era em torno de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) a R$ 1000.000,00 (cem mil reais), considerando que eram 

fornecidas três refeições diárias, para cerca de 150 (cento e cinquenta) 

homens. A testemunha ainda declarou que ‘no final’ a Benapar teve 

problemas para receber do contratante, uma empresa chinesa, e que os 

chineses fizeram acordo diretamente com Enir para pagarem as dividas da 
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Benepar em relação às refeições fornecidas. Pois bem, diante as provas 

produzidas no processo tenho ser incontroverso a prestação de serviços 

pela reclamante, sendo pertinente as ação de cobrança. Porem, no que 

tange os pedidos formulados na inicial no tocante a inversão do ônus da 

prova, aplicação do código de defesa do consumidor, benefícios da justiça 

gratuita, estes devem ser indeferidos, vez que a relação entre as partes 

não é abarcada pelo CDC. Quanto a justiça gratuita não houve 

comprovação da hipossuficiência, vez se tratar de pessoa jurídica, 

pendendo de comprovação. No entanto, o não deferimento desta não 

implica na apreciação da demanda, vez que os Juizados Especiais em 

sede de 1º grau não há que se falar em custas, salvo litigância de má-fé, 

conforme a legislação especial. Ainda, quanto ao pedido de danos morais 

em virtude do suposto encerramento das atividades da empresa 

requerente, este também não merece prosperar, vez que não há prova 

nos autos de tal encerramento, conforme ID (3171082 – no processo 

8010333-28.2015.811.0013 – documento também apresentado nas demais 

ações conexas), na propositura da demanda, a empresa constava como 

ATIVA. Ainda que tal alegação fosse verídica, não poderia haver 

condenação da requerida em indenizar por ausência do nexo causal entre 

o fechamento da empresa, e a conduta da requerida, que dependeria de 

maior robustez probatória. Por fim, tenho que assiste razão a parte 

reclamante quando aos pedidos de pagamento de quantia certa, conforme 

notas fiscais emitidas, vez que a empresa requerida não logrou êxito em 

provar a quitação. Ademais, em contestação a requerida nega a 

prestação de serviços, que não ficou evidenciada durante a instrução, 

vez que os ex-funcionarios da empresa confirmaram a prestação das 

refeições, confirmando relação entre as partes. Quanto a discrepância de 

valor conforme Leandro mencionou, resta justificado uma vez que quando 

a empresa requerida já estava prestes a finalizar suas atividades, já não 

contava com o vulto inicial de funcionários. Conforme Enir mencionou, 

restou apenas cerca de 45 (quarenta e cinco) homens, e não os 150 

(cento e cinquenta) mencionados por Leandro. Quanto a alegação da 

testemunha Leandro de que houve acordo entre os chineses e a parte 

requerente, tal argumentação é estranha aos autos vez que não houve 

qualquer menção pela defesa em sua contestação, bem como não a 

juntada de documento probatório neste sentido. Assim, nas ultimas 

prestações de serviço a empresa ré não quitou os valores, conforme 

notas fiscais emitidas, que prova a prestação dos serviços, em analise 

com as demais provas, e diferentemente do que alega a reclamada, não 

prova sua quitação. In casu, diante das provas apresentadas, tenho que o 

reclamante provou o seu credito que não encontra-se prescrito e ser 

legitima a cobrança, mas a reclamada não logrou êxito em comprovar a 

quitação, aduzindo em sua defesa alegações que são mera especulação. 

Ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito, salvo, com as 

devidas correções, o caso de inversão do ônus da prova que aqui não é 

aplicável. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa 

falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. 

Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato 

tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a 

honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou 

social do indivíduo. Inexistem provas que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito neste 

sentido. DISPOSITIVO Pelo Exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO a reclamada, 

pagar ao reclamante, os seguintes valores, conforme cada processo 

conexo aqui analisado em conjunto: · 8010332-43.2015.811.0013 - o valor 

de R$ 18.070,98 (dezoito mil e setenta reais e noventa e oito centavos); · 

8010333-28.2015.811.0013 - o valor de R$ 5.139,43 (cinco mil e cento e 

trinta e nove reais e quarenta e três centavos); · 

8010335-95.2015.811.0013 - o valor de R$ 1.803,68 (mil oitocentos e três 

reais e sessenta e oito centavos); · 8010336-80.2015.811.0013 - o valor 

de R$ 666,27 (seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e sete 

centavos); · 8010337-65.2015.811.0013 - o valor de R$ 3.838,24 (três mil 

oitocentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos); tais valores 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 28 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-68.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010740-68.2014.8.11.0013. REQUERENTE: JOSUEL DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E 

DECIDO Trata-se de EXECUÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS 

arbitrados em sentença que condenou a parte autora e advogado, 

solidariamente, na ação de conhecimento. No entanto, não houve êxito em 

intimar o devedor. Instada a se manifestar a Exequente quedou-se inerte. 

Assim, tendo em vista que o devedor não foi encontrado no endereço 

fornecido pela parte exequente, JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 17 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66966 Nr: 660-47.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Abadia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

acerca do retorno dos autos a este Juízo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64998 Nr: 1264-42.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

acerca do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70541 Nr: 768-42.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Salete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Castro Menezes - 

OAB:16.545/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

acerca do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 81063 Nr: 1507-44.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Segunda Vara Cível Esp. Em Direito 

Agrário-Com de Cuiabá/MT., Leandro Beck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Pizzolato, Everaldo Daniel Alencar 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Luiz da Silva - OAB:37819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:14762

 VISTO,

 Ante o certificado pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 105, corroborado 

pelas fotografias jungidas adiante, DEFIRO o cumprimento da diligência 

mediante reforço policial.

Por consectário lógico, OFICIE-SE à Polícia Militar e à Polícia Civil, a fim de 

que seja providenciado o efetivo cumprimento do ato deprecado, com a 

brevidade urgida pelo caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com a urgência que o 

caso requer.

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000780-11.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURIA & CORREIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO PEDRO DE FREITAS CORREIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO R IO  CLARO DESPACHO PROCESSO: 

1000780-11.2018.8.11.0033. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: DURIA & CORREIA LTDA - ME, CLAUDIO PEDRO DE FREITAS 

CORREIA Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promover o recolhimento das custas e despesas de ingresso da 

ação, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 

do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São José do Rio Claro – 

MT, 27 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55976 Nr: 1588-72.2014.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILTON CARDOSO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 10690 Nr: 27-28.2005.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMENIR CANDIDO DA SILVA, IVONE MARTA 

CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO BRAGA, JACYRA HORCESE 

BRAGA, LAZARO APARECIDO MONTANHA, VERA LUCIA DA CRUZ 

MONTANHA, IRINEU PINTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valmir Fogaça dos Santos - 

OAB:5671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO HENRIQUE DEITOS - 

OAB:371-B

 Visto.

Intimem-se as partes para manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca do Ofício 

126/2018 de f. 316/317.

Sobre os honorários periciais, intimem-se as partes para manifestar sobre 

o valor arbitrado, em 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova e 

prosseguimento do feito independentemente de laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 702 Nr: 214-17.1997.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIO GRIEP FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Visto.

Diante da notícia de acordo informada às f. 213, onde consta, inclusive, 

pagamento parcial do título executivo, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste quanto à eventual interesse no prosseguimento do feito, 

em 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, voltem conclusos para decisão.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71589 Nr: 1997-43.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. AGROP.LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILTON CESAR RIEDI, AMÉLIO ANTONIO 

PUPULIN JÚNIOR, GIOVANI SOARES RAMOS, GEISA CRISTINA 

CARVALHO RIEDI, SILVANA NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - OAB:5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62372 Nr: 308-95.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJSS, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - 

OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos etc.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente às fls. 111/113 e 

reiterada à fl. 124, para determinação de constrição judicial, por meio dos 

sistemas BACENJUD e RENAJUD, objetivando a localização, bloqueio e 

penhora de eventuais contas e aplicações financeiras, bem como veículos 

em nome do executado, vez que citado, não liquidou, tampouco ofertou 

bens para liquidar o débito.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, a advogada da exequente para se manifestar sobre 

os inclusos resultados do BacenJud e Renajud, bem como sobre os 

documentos juntados às fls. 125/133.

b) Intime-se, pessoalmente, o advogado do executado do teor desta 

decisão.

c) Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75005 Nr: 3427-30.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição..2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Oficie-se ao Departamento da Conta de Depósitos 

Judiciais, encaminhando cópias de todos os extratos de busca, bloqueio e 

transferência do sistema Bacenjud, para as providências pertinentes, 

porquanto exitosa a penhora eletrônica.Após, lavre-se o respectivo termo 

e intime-se o devedor, prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores 

termos.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre o resultado obtido via Sistema Renajud (anexo), declinando sobre 

qual ou quais dos veículos deseja a constriçãoc)Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos.3. Publique-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72763 Nr: 2448-68.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES APARECIDO GABRIEL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 18, para 

determinação de constrição judicial, por meio do sistema BACENJUD, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais contas e 

aplicações financeiras em nome dos executados Ulisses Aparecido 

Gabriel de Freitas, em cumprimento ao artigo 523, § 3º, do Código de 

Processo Civil, bem como atendendo a ordem de preferência inscrita no 

artigo 835, inciso I, do referido diploma legal.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Restando exitosa a penhora em dinheiro, oficie-se ao Departamento da 

Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de todos os extratos 

de busca, bloqueio e transferência do sistema Bacenjud, para as 

providências pertinentes.

 Após, lavre-se o respectivo termo e intime-se o devedor, 

prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores termos.

b) Intime-se, mediante carga o procurador do município para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o incluso resultado do Sistema 

BacenJud, requerendo o que entender de direito;

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66204 Nr: 2429-96.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VALE 

DO ARINOS LTDA ME, DIEIMES BORTOLOTTI, CARLA DE FATIMA POLIPPO 

BORTOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR, REJANE BUSS 

SONNENBERG - OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.e.3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Anote-se que as intimações da parte exequente deverão 

ser realizadas na pessoa dos advogados Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli e Fabiula Müller Koenig, conforme postulado à fl. 

141.b)Restando exitosa a penhora em dinheiro, oficie-se ao Departamento 

da Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de todos os 

extratos de busca, bloqueio e transferência do sistema Bacenjud, para as 

providências pertinentes.Após, lavre-se o respectivo termo e intime-se 

o(a/s) devedor(a/s), prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores 

termos.c)Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre 

o incluso resultado do Sistema BacenJud.d)Intime-se, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) do devedor do inteiro desta decisão.e)Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65801 Nr: 2171-86.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME, 

LUCIANA JOSÉ FONTES, OSCAR PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 
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OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente às fls. 85/86 (busca de 

endereços), pois se verifica nos autos terem se esgotado todos os meios 

disponíveis para a localização do executado, conforme certidões dos 

oficiais de justiça de fls. 57 e 78, além do retorno negativo da carta 

expedida.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) CITEM-SE os executados Luciana José Fontes e Oscar Pereira Neto 

nos inclusos endereços fornecidos pelo Sistema BacenJud, sendo Oscar 

Ferreira Neto nos seguintes: (i) Rua 06, Casa 08, Quadra 14, Bairro Jardim 

dos Ipês, na cidade de Cuiabá/MT, (ii) Rua Pimenta Bueno, nº 738, Bairro 

Dom Aquino, na cidade de Cuiabá/MT, ou (iii) Rua Panamá, s/n, na cidade 

de Nova Maringá/MT; e Luciana José Fontes nos seguintes: (i) Rua 107, 

Quadra 13, Casa 14, Bairro Tijucal, Setor 1, na cidade de Cuiabá/MT.

b) INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, em 15 (quinze) dias, declinar endereço do 

executado Tralhas e Trajes Boutique Ltda – ME ou requerer o que 

entender de direito.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57498 Nr: 2657-42.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DAS CHAGAS, JORGE 

FRANCO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro parcialmente a pretensão formulada pela parte exequente às fls. 

57/58, somente para determinação de constrição judicial, por meio do 

sistema BACENJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora de 

eventuais contas e aplicações financeiras em nome do executado Jorge 

Franco Padilha.

2. Em que pese tratar-se de pedidos subsidiários, desde já analiso as 

postulações constantes no item “b” da petição de fls. 57/58:

2.1. Quanto ao pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de 

inadimplentes, prevista no art. 782, § 3º, do CPC, entendo que constitui 

uma faculdade do Julgador para situações especiais. No caso dos autos, 

por se tratar de execução de título extrajudicial, o exequente pode, por 

conta própria, se entender necessário, proceder à inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito ou utilizar-se de outros meios semelhantes, 

independente de intervenção judicial. Assim, indefiro, por ora, a inclusão 

do nome do devedor nos cadastros de inadimplente (SERASAJUD).

2.2. No que tange ao pedido de cancelamento dos cartões de crédito do 

devedor, entendo que tal medida deve ser aplicada somente para evitar 

condutas furtivas daqueles que detém possibilidade de pagar, porém 

ocultam seu patrimônio, o que, aparentemente, não é o caso dos autos. 

Assim, indefiro o pedido.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor acerca da presente 

decisão, bem como para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o 

incluso resultado (negativo) do Sistema BacenJud.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

conclusos.

 4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64004 Nr: 1147-23.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JUNIOR DE SOUZA PALAORO, 

ELMIRO JOSE PALAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Em análise aos autos, verifico que, até a presente data, o executado 

Elmiro José Palaoro não foi citado, razão pela qual DEFIRO a pretensão 

formulada pela parte exequente às fls. 107/108, para determinação da 

busca de bens por meio do sistema INFOJUD, objetivando a obtenção de 

cópia das três últimas declarações de imposto de renda somente em face 

do executado Wagner Junior de Souza Palaoro, vez que citado, não 

liquidou o débito.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informar o endereço atualizado do executado Elmiro 

José Palaoro, bem como manifestar-se sobre o incluso resultado do 

Sistema InfoJud, requerendo o que entender de direito;

b) Acaso positiva a diligência, arquivem-se, em pasta própria, as 

declarações de ajuste anual dos executados, intimando-se o exequente e 

certificando-se a ocorrência, a teor do art. 477, da CNGC.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62792 Nr: 485-59.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANNINE CRUZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012/MT, ANTONIO MARCOS LOPES - OAB:15837-MT

 Vistos em correição.

1. Considerando o disposto no artigo 513, § 2º, inciso I, defiro o pedido de 

fl. 74.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se o Executado, através de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, incluindo custas, se houver, 

sob pena de multa de 10% e, também, de honorários de advogado, no 

mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1º do CPC.

b) Havendo pagamento, intime-se a Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

c) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.

d) Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57136 Nr: 2431-37.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MAGRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

documentalmente o falecimento do requerido Valdir Magri, juntando aos 

autos a competente Certidão de Óbito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 524 de 732



2. Após, retornem os autos conclusos para análise da petição de fl. 61.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16701 Nr: 1767-84.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA SOARES - OAB:000001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do artigo 26 

da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º do CPC. Expeça-se alvará de 

levantamento dos valores bloqueados via Sistema Bacenjud às fls. 39/40, 

intimando-se, em seguida, o patrono do executado para indicar os dados 

bancários para transferência.Juntem-se os inclusos comprovantes de 

remoção das restrições realizadas junto ao Sistema Renajud de fls. 

38.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e 

baixas de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. 

Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29942 Nr: 695-86.2011.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO VILLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO LEITE DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.l. 2. INDEFIRO a postulação da parte autora de fl. 

94/95 [expedição de ofício], porque, compulsando os autos, constata-se 

que o autor não forneceu qualquer elemento probatório acerca das 

diligências empreendidas para localizar o endereço do requerido. Quanto 

ao alegado princípio da cooperação, com efeito, consoante a nova 

legislação processual civil, em especial o artigo 319, §1º, o autor poderá 

requerer diligências junto ao Juízo à obtenção da localização de bens dos 

executados. No entanto, deve, primeiramente, por tratar-se de um ônus 

seu, demonstrar e comprovar quais as diligências tomadas neste sentido. 

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

(a)Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, fazendo constar 

como exequentes: Auto Posto Vila Ltda e como executado: José Paulo 

Leite de Abreu.(b)Intime-se o patrono da parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, junte aos autos o endereço atualizado do 

requerido, sob pena de extinção processual.(c)Apresentado o endereço, 

intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir 

espontaneamente a sentença, sob pena de multa de 10% e, também, de 

honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1º 

do CPC.(d)Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.(e)Não efetuado o 

pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, 

nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.(f)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70605 Nr: 1453-55.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SERGIO TIRINTAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Expeça(m)-se alvará(s) para transferência dos valores 

bloqueados à conta bancária do exequente, indicada à fl. 147.b)Intime-se, 

via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se sobre os inclusos resultados dos Sistemas RenaJud e 

InfoJud, requerendo o que entender de direito;c)Arquivem-se, em pasta 

própria, as declarações de ajuste anual dos executados, intimando-se o 

exequente e certificando-se a ocorrência, a teor do art. 477, da CNGC.d) 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 671 Nr: 145-82.1997.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVAL SEMAN, JOÃO ALVERI OTTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se o(a/s) advogado(a/s) do credor para, em 10 (dez) dias úteis, 

juntar aos autos planilha atualizada da dívida.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

conclusos para análise do pedido de fl. 182/182-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64773 Nr: 1549-07.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BARBOSA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente às fls. 104/105, para 

determinação de constrição judicial, por meio do Sistema RENAJUD, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de veículos do executado, 

vez que citado não liquidou, tampouco ofertou bens para liquidar o débito.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre o incluso resultado (negativo) do 

Sistema Renajud, requerendo o que entender de direito;

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51454 Nr: 617-24.2013.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO CHRUSCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA ADRIANA KISSEL MADEIRAS-ME, 

MADGARKOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de fl. 145, para determinar a redesignação de 

audiência de conciliação formulado pela parte executada MADGARKOL 

Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. EPP [petição de fls. 154/155].
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2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) ENCAMINHEM-SE os autos à conciliação para que seja designada 

audiência de acordo com a pauta do conciliador, em obediência ao art. 

139, inciso V, do CPC.

b) INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogados da parte exequente (procuração 

de fl. 12) e executados (procurações de fls. 50 e 82) do inteiro teor da 

presente decisão e também para comparecer na audiência a ser 

designada.

c) INTIME-SE o(a) exequente [Sérgio Chruszak] e os executados [(i) Vera 

Adriana Kissel Madeira – ME e (ii) MADGARKOL Indústria e Comércio de 

Madeiras Ltda. EPP] acerca do teor da presente decisão, bem como para 

que compareçam na audiência designada acompanhado(s) de seu(s) 

procurador(es).

d) Realizada a solenidade processual, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33437 Nr: 1627-40.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição..Portanto, estando o processo em ordem, declaro-o 

saneado, devendo o feito seguir seu curso, com a realização da 

instrução.3. DESIGNO a realização de audiência de instrução para o dia 14 

(catorze) de março de 2019, às 15h30min.4. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências:a)Intime-se, via DJe, a patrona da 

parte autora para, juntamente com a requerente, comparecerem na 

audiência designada, para qual deverão trazer sua(s) testemunha(s) 

independentemente de intimação judicial, sob pena de desistência da 

inquirição da(s) testemunha(s) (CPC, art. 455, § 3º), bem como acerca da 

presente decisão.b)Intime-se por correio o Instituto Requerido, na pessoa 

do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), para 

comparecer na audiência, bem como acerca da presente 

decisão.c)Intime-se a parte autora para prestar depoimento pessoal, 

constando do mandado as advertências do art. 385, § 1º, do CPC (Se a 

parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida 

da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a 

depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.).d)Após, conclusos para realização da 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78556 Nr: 828-84.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA PEREIRA CRISANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1.3. Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes 

providências:a)Proceda-se com cadastramento do profissional médico 

nomeado e o intime da nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) 

da parte autora sobre o teor da presente decisão.c)Intime-se também o 

Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia 

Federal (Lei nº 10.910/2004).d)Após, intime-se o perito médico para que 

agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, em 

seguida, da data designada, observando-se que os quesitos formulados 

pelas partes, bem como cópia dos laudos e relatórios médicos que 

instruíram o pedido inicial deverão ser encaminhados ao médico 

perito.e)Apresentado o laudo, intimem-se as partes (o autor, via DJE e o 

réu, por remessa dos autos) para se manifestarem acerca dos trabalhos 

nos respectivos prazos legais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-82.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-72.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DEMETRIO BARZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VPR BRASIL - IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que transcorreu o prazo de suspensão requerido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010274-43.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BENEILDA TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONEL QUINTELLA JUCA OAB - AL2997 (ADVOGADO(A))

 

Serve a presente para intimação de Vossa Excelência, douto advogado 

para parte executada, acerca da penhora efetivada nos autos (ID 

14504354), nos termos do Art. 841 do CPC.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43101 Nr: 371-77.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAFDO, LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVEPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, MARIA ARLENE PESSOA COSTA - 

OAB:15.201-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A 

OAB-MT

 Vistos.

I - Intimem-se o requerido para manifestar sobre a petição de fls. 192/195;

II - Expeça-se alvará de levantamento do depositado;

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64265 Nr: 429-07.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMI MANOEL DA COSTA, CELIA MARIA 

GABRIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório de fl. 88/90, cancelo a audiência designada as 

fls. 83/84 ante o agendamento de anterior audiência trabalhista do patrono 

do Réu.

Deixo de marcar nova data, em razão do retorno do juiz titular dessa 

comarca a partir do mês de dezembro de 2018.

Intimem-se as parte.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 13924 Nr: 1506-37.2007.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CÂNDIDO DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAUER SOUTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BAUER SOUTO SANTOS - 

OAB:53908/MG

 Vistos.

Tratando-se de execução/cumprimento de sentença em processo que 

tramita por prazo superior ao razoável, bem como considerando a idade 

do requerente/executante, DEFIRO o pedido da penhora ONLINE.

Em caso de bloqueio, intimem-se as partes para manifestar no prazo de 10 

(dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58729 Nr: 549-84.2017.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERROVALE LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO TEIXEIRA NERY LOPES 

- OAB:107.091, LETÍCIA FABIANA DE PAIVA SANTOS COSTA - 

OAB:184.817/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45244 Nr: 2219-02.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA SOUSA, ANTÔNIO 

MARCOS SOUSA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:MT/ 12.622

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa técnica do Réu Eduardo da Silva 

Sousa, a manifestar-se, no prazo legal, acerca das testemunhas não 

localizadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58935 Nr: 646-84.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:22.267/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO o julgamento anteriormente marcado nestes autos para o dia 

12 de dezembro de 2018, às 08h00min (horário de Cuiabá).

Intimem-se o Ministério Público, a defesa técnica, o réu, eventuais 

testemunhas e jurados pessoalmente.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67752 Nr: 2698-19.2018.811.0049

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESTE JUIZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE JURADOS ALISTADOS PARA O ANO DE 2019

O Excelentíssimo Senhor Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. Juiz 

de Direito e Presidente do Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca 

de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem 

conhecimento, que no uso de suas atribuições legais, torna público que 

foram alistados os cidadãos abaixo relacionados, dentre os quais serão 

escolhidos aqueles que comporão o CONSELHO DE SENTENÇA nas 

Sessões do TRIBUNAL POPULAR DE JÚRI para o ano de 2019. E para 

eventual reclamação de qualquer cidadão, manda expedir o presente, 

observando-se o que dispõe o Art. 439, § 1 do Código Processo Penal - 

Decreto Lei 3689/41.

1. AURICELIA DO VALE SOUZA

2. JOSE RAIMUNDO SOARES DA SILVA

3. MARIA ELENICE DOS PASSOS

4. ANA CATIA DA SILVA

5. ABILENE RODRIGUES DONDE

6. ALINE BARBOSA DA SILVA

7. MARILIA MACHADO HILARIO

8. ROSANGELA MARQUES POSCA

9. DOUGLAS KRAEMER CARDOSO

10. DINAIR QUEIROZ CORREIA

11. LUISE POLHMANN

12. ANGELA APª GONÇALVES DA SILVA

13. AURELIANO FERNANDES NETO

14. CAMILA MACHADO VENCIO MONTES

15. CICERO NETO FERREIRA PEREIRA

16. CLEBER FERNANDES RIBEIRO

17. DANIEL DA SILVA ARAUJO

18. DARLAN CESAR DULLIUS

19. DENISE TERESINHA STOFFEL

20. DOUGLAS MARQUES ARAUJO

21. FERNADO WILHELMS

22. JOSE CARLOS BARCELOS

23. LEANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA

24. LUZMARA ROSA DE ALMEIDA

25. RAIMUNDO NONATO BATISTA

26. PAULO ROBERTO DA SILVA MONTES

27. RICARY VINICIUS LEITE

28. ALINE CRUVINEL RIBEIRO

29. VICTOR YURI SANTOS SOARES

30. ANTONIO DA COSTA

31. BRUNO GARCIA NUNES DE MELLO

32. CECILIA ZALESKI DE FATIMA COSTA LOPES

33. CONSUELO ROCA SILES

34. SERGIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

35. MARIA AUXILIADORA CARVALHO CAMARGO

36. MARIA DE JESUS DA SILVA AGUIAR

37. MARIA DO SOCORRO F. G. MENDONÇA

38. NATÁLIA DE ÁVILA REY

39. NICE KARLLA ASSUNÇÃO BARRETO
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40. PABLO MARQUES FERREIRA

41. RONDINEIA COELHO DE ALMEIDA

42. ROSANGELA DA SILVA VILAS BOA

43. SCHAONY SINDY DE SOUSA

44. TÂNIA BEATRIZ RODRIGUES LIELL

45. THAYS DOS REIS FREITAS

46. ADRIANE HILÁRIO SANTO

47. ILISANDRO CELERE

48. JEVERSON JOSE MURARO

49. LENIR GELESKI

50. LUANA CARMEN SIGNORINI DACHERI

51. ANDREIA DE AQUINO FERREIRA

52. ENIO FERREIRA DE MORAES

53. KENIA LOZADA DA SILVA

54. VALDERINA BARBOSA MARINHO

55. MARLY PEREIRA DO VALE

56. VALÉRIO KOVALSKI

57. SIDNEI LOPES

58. MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO SILVA

59. SOADEMIR PIZZATTO

60. SOADEGAR PIZZATTO

61. SOADIMAR PIZZATTO

62. ZULNA ANA NANDI

63. MARCIUS COSTA CEO

64. EMERSON GONÇALVES SILVA

65. JOSÉ EVERSINO F. BEZERRA

66. ABMAEL BORGES DA SILVEIRA

67. ANTONIO AECIO LEMES DOURADO

68. NOEMI DA SILVA CASALI

69. ODETE ALVES DAMACENO COSTA

70. SOMONE AFONSO FERNANDES

71. TEREZINHA FERREIRA

72. ZELI TAVARES DOS SANTOS

73. CRISTIANE GELESKI

74. JULIO AUGUSTO SCHUMANN

75. FILIPE ABREU LIMA

76. SARA LICZKOWSKI

77. IOLANDA VICENSI DA COSTA

78. WIGNA SILVA DE MELO SOUSA

79. ESTELAMARIS FERREIRA BEZERRA BARBOSA

80. MARIA FERNANDA LUZ RODRIGUES DE ANDRADE

81. LAURA HELENA MENESES DE SOUSA

82. ADÃO ALVINO DE SOUZA

83. MARIA IRENE SCHONS HAAS

84. CLAINIR MAFRA

85. ALCIONE DE SOUZA PACHECO CASTRO

86. ALINE BEATRIZ SCHMIDT

87. CIMARA MURARO

88. DAIANE CRISTINE GOMES GANEM FREY

89. DENISE DE SOUSA BRAGA

90. DIRCILENE JENEROSA DE RESENDE

91. EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES FILHO

92. ELIANE SCHWARZ

93. GEILDA OLIVEIRA SILVA

94. HELENA MARIA ALVES DE OLIVEIRA

95. IGOR BITENCOURT MACHADO

96. IVETE MUJOL MORAIS

97. IVETE SILVA SANTOS CARVALHO

98. JORDANA DE PAULA FIGUEIREDO

99. JHONATAN VIEIRA DA SILVA

100. KAMILO VINICIUS SANTOS CARVALHO

 101. KELLY VITÓRIA SARAIVA DE JESUS

 102. LOUZINETE DA SILVA VILELA PIZZATO

 103. LUCIMAR FERNANDES DOS SANTOS ROCHA

 104. LUIZ RIBEIRO DE SOUZA

 105. SILVANA AVELAR MINELI

 106. SILVANE SILBOTH

 107. SILVA COSTA DE MELO

 108. SOALIDEMAR PIZZATO

 109. THIAGO CUSTODIO BATISTA

 110. WERIBA GARCES DE ALMEIDA

 111. ALDELAIDIANA DE SOUZA LUZ

 112. ALCIONE LIMA DA COSTA

 113. AMARILVA VICENSI SOUZA

 114. ANA KAEFER DE FREITAS

 115. ANDRÉA MÁGNA DE A. NOBREGA

 116. CLEUDE SOARES CAMPOS SCHMITZ

 117. DARCI DA SILVA PEREIRA

 118. DINEUZA NASCIMENTO DOS SANTOS

 119. DIVINA ETERNA DONIZETE DA S. SANTOS

 120. ELIZANGELA QUEIROZ MARTINS LAIKOVSKI

 121. EVA BRITO DE CARVALHO

 122. FERNANDA RODRIGUES MELO

 123. GIRLENE DOS SANTOS CRUZ

 124. ILIANE MARIA BARTINIK SOUZA

 125. IRAÍZA MARIA CUNHA DE OLIVEIRA

 126. ISABEL DOURADO SILVA

 127. IZETE ALVES DA SILVA

 128. JANAINA CARVALHO C. DE SOUZA

 139. JOELITON SANTOS MACHADO

 130. JOSÉ PEREIRA DA CRUZ

 131. JOSUÉ FERREIRA SANTOS

 132. SILMARA DOURADO ARAUJO

 133. LUCIENE CARDOSO DOS SANTOS

 134. MARA ELI HEIGERGINGER LISBOA

 135. MARIA APARECIDA DE MEDEIROS

 136. MARIA IVONE SILVA

 137. MELANIA KRENER FERNANDES

 138. MILSA TAVARES GONSALVES

 139. DAYANNE SOUSA E SOUSA

 140. NORMELIA VICENSI

 141. SANDRA REGINA M. MARTINS

 142. SIRLEI AUGUSTO DE OLIVEIRA

 143. VALERIA PATRICIA GALDINO

 144. TEREZINHA BATISTA DE SOUSA

 E, para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital, 

que será afixado no lugar público de costume e publicado na forma da lei. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Vila Rica, Estado de Mato 

Grosso, aos 26 de outubro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Clarice Viega - 

Gestora Judiciária, o digitei.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito e Presidente do Egrégio Tribunal Popular do Júri

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000432-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SILVA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ARLENE PESSOA COSTA OAB - MT15201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Aposentadoria por Idade Rural Autos nº 1000432-42.2018.811.0049 – PJE 

Vistos. Trata-se de ação de Aposentadoria Rural por Idade, com pedido de 

tutela antecipada, proposta por VILMAR SILVA BARROS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Com a inicial, vieram os documentos. Decido. A 

parte requerente espera a concessão de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente, para recebimento do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, logo no início da demanda, haja vista 

entender ser possuidora desse direito. Para a concessão dos efeitos da 

tutela antecipada em caráter de urgência, necessário, pois, a 

comprovação de informações que demonstrem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, como 

meio de garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, a tutela de 

urgência é um instituto que foi introduzido no direito processual civil e, 

mesmo diante de uma cognição pouco profunda (não exauriente), como no 

presente caso, ao concedê-la, deve-se ter a quase certeza de que se a 

demanda fosse julgada nesse momento, a parte autora sairia vitoriosa. É o 

que estabelece o artigo 300, § 3.° , do Código de Processo Civil: “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
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evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso em análise, entendo imprescindível a 

produção de prova testemunhal para fazer um juízo de valor seguro 

acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a obtenção 

do benefício pleiteado, eis que a antecipação dos efeitos da tutela antes 

de encerrada a instrução processual se faz temerária. Neste sentido, 

colaciono alguns julgados recentes de nossos Tribunais: “INSS. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

FIXAÇÃO EM DATA PRETÉRITA. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE 

VALORES EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE LIMINAR. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O magistrado 

poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 

inequívoca, se convença sobre a verossimilhança da alegação e haja 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Os 

pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital 

e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão por meio de 

precatório ou requisição de pequeno valor. 3. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJAM - AI: 4000805-72.2015.8.04.0000, Relatora: 

Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de 

Julgamento: 28/03/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

28/03/2016)”. (grifo nosso). “EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INSS. TUTELA DE 

URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO 

DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. Nos termos da norma estabelecida no caput 

do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), 

poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo". V.V.: Se houve o preenchimento 

dos requisitos indicados no art. 300 do Código de Processo Civil, o pedido 

de tutela de urgência antecipada para restabelecimento do benefício 

auxílio-doença deve ser deferido. 2. Prestigiando-se o princípio do mal 

maior, a medida deve ser concedida ainda que seja irreversível, mormente 

porquanto se trata de verba de natureza alimentar. (TJMG - AI 

10000160388658001, Relatora: Desembargadora Cláudia Maia, Data de 

Julgamento: 07/03/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 10/03/2017)”. (grifo nosso). Para aferir se a parte autora tem o 

direito que alega, provas deverão ser colhidas. Nesse passo, em cognição 

sumária, é importante frisar que a discussão em pauta reclama maior 

dilação probatória, eis que os documentos acostados aos autos pela 

Autora não exibem a imperiosa certeza de que a requerente quedar-se-ia 

vencedora se fosse proferida a sentença neste instante. Ante o exposto, 

INDEFIRO a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente. 

CITE-SE o requerido, fazendo constar no mandado as advertências do 

artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias e será 

contado a partir da juntada da precatória aos autos. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o 

ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, podendo ser revogado a 

qualquer tempo. Intimem-se. Cumpra-se. Vila Rica/MT, 31 de outubro de 

2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000021-33.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON FERREIRA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O 

(ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Tendo em vista que 

a penhora on line restou inexistosa, nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do requerente para manifesta-se 

sobre que entender de direito. VILA RICA, 28 de novembro de 2018. 

MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 

78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000021-33.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON FERREIRA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O 

(ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que 

a penhora on line restou inexistosa, nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do requerente para manifesta-se 

sobre que entender de direito. VILA RICA, 28 de novembro de 2018. 

MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 

78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-14.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO NOLETO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA BARBOZA OAB - SP329236 (ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

FABRICIO LUIS GIACOMINI OAB - SP331793 (ADVOGADO(A))

RENATA MELLIM DE SOUZA OAB - SP340304 (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DESPACHO Vistos, Tendo em vista que 

conforme a informação anexada nos autos pelo Departamento de 

Depósitos Judiciais do TJ/MT, afirmando que não foi possível vincular os 

valores dos comprovantes de pagamentos, efetuados pela requerida, 

determino a intimação da mesma para, no prazo de 5 (dias), informar a 

esse juízo, em qual conta foram depositados os valores de cumprimento 

da obrigação, devendo juntar a respectiva guia de depósito judicial ou 

transferir os valores para a conta judicial do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso no Banco do Brasil, para que assim, possa fazer o levantamento 

dos valores em favor do requerente. VILA RICA, 28 de novembro de 2018. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-14.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO NOLETO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA BARBOZA OAB - SP329236 (ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

FABRICIO LUIS GIACOMINI OAB - SP331793 (ADVOGADO(A))

RENATA MELLIM DE SOUZA OAB - SP340304 (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DESPACHO Vistos, Tendo em vista que 

conforme a informação anexada nos autos pelo Departamento de 

Depósitos Judiciais do TJ/MT, afirmando que não foi possível vincular os 

valores dos comprovantes de pagamentos, efetuados pela requerida, 

determino a intimação da mesma para, no prazo de 5 (dias), informar a 

esse juízo, em qual conta foram depositados os valores de cumprimento 

da obrigação, devendo juntar a respectiva guia de depósito judicial ou 

transferir os valores para a conta judicial do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso no Banco do Brasil, para que assim, possa fazer o levantamento 

dos valores em favor do requerente. VILA RICA, 28 de novembro de 2018. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-14.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO NOLETO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA BARBOZA OAB - SP329236 (ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

FABRICIO LUIS GIACOMINI OAB - SP331793 (ADVOGADO(A))

RENATA MELLIM DE SOUZA OAB - SP340304 (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DESPACHO Vistos, Tendo em vista que 

conforme a informação anexada nos autos pelo Departamento de 

Depósitos Judiciais do TJ/MT, afirmando que não foi possível vincular os 

valores dos comprovantes de pagamentos, efetuados pela requerida, 

determino a intimação da mesma para, no prazo de 5 (dias), informar a 

esse juízo, em qual conta foram depositados os valores de cumprimento 

da obrigação, devendo juntar a respectiva guia de depósito judicial ou 

transferir os valores para a conta judicial do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso no Banco do Brasil, para que assim, possa fazer o levantamento 

dos valores em favor do requerente. VILA RICA, 28 de novembro de 2018. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000529-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

R K CONFECCOES E TECIDOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ALVES FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o requerente 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão do oficial de justiça juntado 

nos autos. VILA RICA, 28 de novembro de 2018. MARIA DA GLORIA 

FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL 

SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 

35541496

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57519 Nr: 1546-75.2018.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Páblio Eduardo Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DESPACHO.

Vistos em correição.

Antes de manifestar sobre o pleito da defesa, INTIME-SE a Defensoria 

Pública Estadual para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas esclareça 

o pedido de ref. 25 no que tange à indicação da Clínica Especializada para 

o tratamento de drogadição do acusado Páblio Eduardo Moraes da Silva, 

informando a qual Clínica para tratamento, bem como quem irá custear as 

despesas do possível tratamento/internação.

Em seguida, tornem-me conclusos com urgência.

Cumpra-se.

Às providências.

 AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59166 Nr: 2140-89.2018.811.0035

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública da Comarca de Alto Garças-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA SOUZA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON JUNIOR MARIANO DA 

SILVA - OAB:24893/O

 Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da acusada SILVIA 

SOUZA ARAÚJO nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo 

Penal e INDEFIRO o pleito de prisão domiciliar, eis que não comprovados os 

requisitos ensejadores da medida.Em razão da ausência de 

estabelecimento prisional feminino nesta Comarca, DETERMINO que seja 

oficiado à SEJUDH (Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos), 

via fac-símile, solicitando atestado de vaga para a transferência da 

acusada, nos termos do art. 1.440 e seguintes da CNGC/MT. Ingressando 

a vaga, comunique-se o Juízo destinatário solicitando ANUÊNCIA para a 

transferência da autuada caso não seja encontrada vaga no prazo de 05 

(cinco) dias.Havendo anuência, oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública 

Local para que providencie o recambiamento da autuada. No mais, 

conforme o provimento 12/2017-CM, que regulamenta a audiência de 

custódia no âmbito do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso, ante ao 

fato deste Magistrado estar jurisdicionando em escala de plantão judiciário, 

corroborado a informação prestada pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso acerca da não disponibilização de meios estruturados e 

seguros para realização de audiência de custódia por videoconferência, 

deixo de realizar por ora a audiência de custódia da acusada, nos termos 

do art. 2º, § 3º do provimento 12/2017-CM.Chegando os autos principais 

em juízo, após baixas e anotações, junte-se estes àqueles, enviando ao 

Ministério Público em seguida para manifestação sobre oferecimento de 

denúncia, arquivamento ou pedido de diligências, se for a hipótese. A 

PRESENTE DECISÃO SERVE COMO MANDADO E OFÍCIO NO QUE 

COUBER.Cientifique-se o representante do Ministério Público e a 

Defesa.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Às providências. AROLDO 

JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho
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 Cod. Proc.: 46498 Nr: 286-94.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR VIANA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a parte autora para que apresente, no prazo legal, 

resposta ao recurso interposto pelo INSS - REF.59.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-88.2015.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES EDITORIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Cuida-se de Ação De Reclamação C/C Ressarcimento De Valores e Danos 

Morais ajuizada por MARCOLINA DE OLIVEIRA em desfavor de EDITORA 

TRÊS – COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA, ASSINATURAS ISTO É, 

ambos devidamente qualificados no presente feito. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. No mérito, o pedido é procedente. No 

caso em tela há relação de consumo, o autor adquiriu o serviço de 

telefonia, da empresa requerida como destinatário final (art. 2º do CDC) e 

a ré, na qualidade de fornecedora, realizou a comercialização do bem no 

mercado de consumo (ar. 3º do CDC), desse modo a lide será analisada à 

luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Com 

efeito, a situação fática ora deduzida demonstra ser a parte autora 

hipossuficiente, quer financeira, quer tecnicamente, haja vista não possuir 

condições técnicas de produzir prova específica acerca do defeito do 

serviço fornecido pela requerida, nem condições financeiras a ela 

semelhantes, situação esta autorizadora da aplicação daquela regra 

atinente à distribuição do ônus probandi. Nesse sentido, cumpre trazer à 

baila o escólio de LEONARDO DE MEDEIROS GARCIA, in Direito do 

Consumidor, Código Comentado e Jurisprudência, 4ª Edição, pág. 70, 

verbis: “O conceito de hipossuficiência envolve, segundo parte da 

doutrina, aspectos econômicos e técnico-científicos: o primeiro 

relacionado à carência econômica do consumidor face ao fornecedor de 

produtos e serviços e, o segundo, pertinente ao desconhecimento 

técnico-científico que o consumidor geralmente enfrenta, na aquisição do 

produto ou serviço. Nesse sentido, a inversão do ônus da prova no CDC 

respeita tanto a dificuldade econômica quanto a técnica do consumidor em 

provar os fatos constitutivos do direito. Sendo assim, quando verificadas 

uma das hipóteses previstas no inciso VIII, deve o magistrado, de ofício ou 

a requerimento da parte, inverter o ônus probatório, presumindo como 

verdadeiros os fatos alegados pelo consumidor, dispensando-o de 

produzir outras provas, cabendo ao fornecedor a obrigação de 

produzi-las, sob pena de não se desincumbir do ônus probatório.” 

Portanto, reitere-se, plenamente possível a inversão do ônus da prova, 

que implica na aceitação da veracidade do quanto afirmado pela parte 

autora, porquanto não há prova em contrário produzida pela parte 

adversa. Na espécie, constata-se que a reclamante, realizou assinatura 

da revista ISTO É e que de início recebia regularmente os exemplares em 

seu endereço residencial, passado um tempo, não recebeu mais de forma 

normal os exemplares, todavia como o contrato era de um ano 

permaneceu no aguardo do prazo final, mas, tão próximo ao prazo 

intitulado para o vencimento, começaram as ligações telefônicas para 

renovação da assinatura. Colhe- se dos autos, que a parte requerente 

solicitou por várias vezes, via telefone, que a referida assinatura fosse 

cancelada, tanto que na última ligação da reclamante para a reclamada 

ficou acordado que a referida assinatura seria cancelada. Todavia, as 

cobranças continuaram, vez que, na fatura de cartão de crédito da 

reclamante foram debitadas as parcelas 01/06 e 02/06 ambas no valor de 

R$90,17 (noventa reais e dezessete centavos) realizadas pela 

Administradora do Cartão em 16-04-2015. Outrossim, a reclamante 

recebeu correspondência posta pela empresa requerida em 27.04.2015, 

informando da possibilidade de desconto de 10% na renovação do 

contrato, débito mensal de 06 (seis) parcelas de R$90,17, débito em 

29.04.2015, informando ainda que a administradora de cartão receberia o 

débito da 1º parcela até o dia 29.04.2015. Note-se que após os débitos de 

renovação da assinatura, sem sua anuência, a reclamante recebeu 

correspondência informando que a 1º parcela da renovação seria 

cobrada até o dia 29.04.2015, caso não concordasse com a renovação da 

assinatura poderia entrar em contato telefônico e requerer o 

cancelamento, porém as parcelas de renovação já vinham sendo 

cobradas antes do recebimento da correspondência e do prazo estipulado 

para a cobrança da 1º parcela, sem a anuência da reclamante. De outro 

norte, verifica-se que a reclamada alega que enviou correspondência mala 

direta a autora, informando - lhe a vigência e propondo a renovação da 

assinatura. Bastava que a autora, caso não concordasse, que entrasse 

em contato no prazo estabelecido, manifestando a sua contrariedade, o 

que não ocorreu, no entanto não comprovou suas alegações, enquanto a 

parte reclamante comprovou o alegado com as faturas juntadas aos autos 

demonstrado o pagamento da fatura com a cobrança de renovação de 

assinatura não autorizada. De toda sorte, a parte Reclamada não trouxe 

aos autos qualquer justificativa para as cobranças da renovação da 

assinatura não autorizada, bem como que a reclamante não cancelou a 

assinatura da revista. Nesta esteira, restou comprovado o defeito do 

serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, 

de responsabilidade objetiva, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste 

ou, que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, 

do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte Reclamante. Assim, 

merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código 

de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Destarte, tenho que a situação vivenciada pela parte Reclamante 

decorrente da demora, desconforto, aflição, indignação e transtornos a 

que foi submetido, por culpa exclusiva da Reclamada, deve ser 

integralmente reparada. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da 

parte Reclamada, deve esta ser condenada a indenizar a parte 

Requerente pelos danos sofridos. No que respeita a prova do dano, 

imperativo ressaltar, que após o advento da Constituição Federal de 1988, 

o dano moral passou a ser olhado sob uma nova ótica, mais ampla, até 

mesmo porque a dignidade da pessoa humana foi elencada como um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito. Dessa maneira, o direito à 

honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou a qualquer outro 

direito da personalidade, estão inseridos no direito à dignidade, base 

essencial de cada preceito constitucional relativa aos direitos 

fundamentais. Entendo que o dano moral está inserido em toda prática que 

atinja os direitos fundamentais da personalidade, trazida no sentimento de 

sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações 

psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio 

moral. A doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano 

encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural 

das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. In 

casu, trata-se de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por 

danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do 
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atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o 

magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral 

levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade 

do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em 

nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in 

Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed, São Paulo, Editora Revistas dos 

Tribunais, 1999, p. 279). É de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Tratando-se de 

aplicação dos critérios tradicionais de distribuição do ônus probandi, posto 

que não é dado ao litigante a prova de fato negativo, à ré era 

perfeitamente possível e exigível que demonstrasse que não houve a 

alteração do contrato da parte reclamante. Como a ré não demonstrou, de 

rigor a inexigibilidade das cobranças promovidas pela ré, bem como o 

restabelecimento do serviço telefônico em favor da parte reclamante. 

Também, de rigor a procedência do pedido de condenação da ré no 

pagamento de indenização por danos morais. Em sendo assim, os danos 

morais devem ser fixados em R$ 7.000,00(sete mil reais) pelo seu intuito 

repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte autora, por fim declaro inexistente os débitos objetos da 

presente ação, bem como CONDENO a empresa requerida EDITORA TRÊS 

– COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA ASSINATURAS ISTO É, ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC, c/c o § 1º 

do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso, bem como a correção monetária sob o índice o INPC a partir da 

prolação da sentença, e R$180,34 (cento e oitenta reais e trinta e quatro 

centavos) a titulo de danos materiais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC, 

c/c o § 1º do art. 161 do CTN, e a correção monetária sob o índice o INPC, 

todos a cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, Deixo 

de condenar a ré ao pagamento das verbas de sucumbência, por força do 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe. P.I.C ______________________________ Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 2620-90.2018.811.0092

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Comarca de Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51560 Nr: 2623-45.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronicley da Silva Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo.

Certifique-se no processo de execução nº 704-31.2012.811.0092 (Código 

22990) o recebimento dos presentes Embargos, sem efeito suspensivo.

 Em seguida, intime-se a embargada, na pessoa do advogado constituído 

nos autos principais, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 920, I do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51570 Nr: 2629-52.2018.811.0092

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

II - Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil e 

do Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a 

remessa deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação.

III - CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do CPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC.

IV - INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

V - ADVIRTAM-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51620 Nr: 2653-80.2018.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FdSA, DDSA, JADdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51584 Nr: 2641-66.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JXS, ESN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:13668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51529 Nr: 2607-91.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consorcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON BATISTA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 532 de 732



SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de fls.34, INTIME-SE a parte autora, via DJE, 

para que recolha as custa e taxas judiciais.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51537 Nr: 2609-61.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS FLAVIO FRIOZI VIRGINIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MARQUES - 

OAB:196206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia como mandado.

Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição.

Oficie-se ao juízo deprecante, para as comunicações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51476 Nr: 2572-34.2018.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS PETRÓLEO 

LTDA, EDNÉIA APARECIDA SIMARELLI REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ CIMARELLI SOBRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:SP-192.051, VINÍCIUS GOMES ANDRADE - OAB:SP - 386.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar ou 

efetuar o recolhimento das despesas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33072 Nr: 815-44.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Rodrigues&Cia Ltda-ME, 

Marcos Antônio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Certifico que, em dias e horários distintos, tentei contato telefônico com o 

arrematante, através do telefone informado pela parte autora na petição 

de fls. 99, todavia, sem êxito, apresentando a seguinte mensagem "este 

telefone está impossibilitado de receber chamadas". Certifico, ainda, que 

pelos motivos expostos, serve a presente para fins de intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, para requerer o que entender de 

direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000275-37.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000275-37.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Novo Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 21 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010045-66.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010045-66.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: ELIZETE VIANA EXECUTADO: 

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Diante da 

manifestação da exequente, determino a expedição do Alvará em favor de 

ELIZETE VIANA, em conta de sua titularidade, sendo, AG 4835, OP 013 CP 

4315-2, Banco Caixa (CPF: 535.962.001-30). ALTO TAQUARI, 21 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000285-81.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000285-81.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO, 

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 21 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000287-51.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000287-51.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO, 

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 21 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000289-21.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000289-21.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO, 

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 21 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000291-88.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000291-88.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO, 

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 21 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000293-58.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000293-58.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO, 

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 21 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000295-28.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000295-28.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO, 

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 21 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-73.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALCY AMARO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010051-73.2017.8.11.0092. REQUERENTE: SIGMAR MACEIO REQUERIDO: 

DALCY AMARO DA COSTA Homologo o acordo entabulado entre as 
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partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por 

consequência, suspensa a execução, nos termos do art. 922, caput, do 

Código de Processo Civil. Intime-se o exequente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, efetuar a entrega do veículo penhorado ao 

executado, que assumirá o encargo de fiel depositário, mediante recibo. 

Após, ao arquivo provisório até a satisfação do débito. ALTO TAQUARI, 

27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-95.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RIVEA NATCHIA DE PAULA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000297-95.2018.8.11.0092. REQUERENTE: RIVEA NATCHIA DE PAULA 

LEAL REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Trata-se 

de Ação de Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela Provisória 

de Urgência proposta por Rivea Natchia de Paula Leal em face da UNIÃO 

NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA E UNIVERSIDADE DO NORTE DO 

PARANÁ - UNOPAR, todos devidamente qualificados. Aduz que na data 

de 29 de outubro de 2018, autorizou seu filho, Fernando de Paula Leal 

Borba, a adquirir um armário de cozinha na Loja Gazin na cidade de 

Diamantino/MT, onde o mesmo é universitário, sendo possível, uma vez 

que é uma rede de lojas, eu por ser integradas, possibilita a assinatura do 

contrato de compra, na loja local da cidade de Alto Taquari/MT. Contudo, 

relata que ao tentar concretizar a compra, foi informada da impossibilidade 

de realizá-la, pois o seu nome estaria negativado. Informa que ao realizar 

consulta junto ao SPC/SERASA, constatou uma inadimplência em seu 

nome, de 23 parcelas de R$83,90, que somam uma quantia de R$1.929,70, 

junto à requerida UNOPAR, referente a uma suposta matrícula em curso de 

Pós Graduação daquela instituição de ensino, porém, alega que nenhum 

momento se matriculou ou prestou qualquer prova junto à mesma. Por fim, 

relata que depois de procurar a requerida informando sobre a suposta 

cobrança indevida, lhe foi informado que não havia nenhuma matrícula em 

seu nome. Requer em sede de tutela de urgência que a requerida exclua o 

seu nome dos cadastros do SPC/SERASA com base na cobrança 

discutida nestes autos, eis que não reconhece o débito cobrado. É o 

sucinto relato. DECIDO. DECIDO. Da Tutela de Urgência Como se sabe para 

a concessão da tutela de urgência deve ocorrer os dois requisitos legais, 

quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. (Art. 300, NCPC) Analisando o caso em tela, ao 

menos em sede de cognição sumária, verifico a presença do fumus boni 

iuris, pois a requerente comprova estar sendo cobrado de um débito pela 

empresa requerida, conforme documentação anexa à inicial. De outro 

porte, o periculum in mora está presente pelo fato de que com a cobrança 

dos referidos débitos, a requerente foi surpreendido de forma brusca 

sobre a constituição de tal débito, e consequente inclusão do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, o que enseja dano de difícil reparação, 

já que a idoneidade da requerente resta prejudicada. Destarte, diante das 

alegações e dos documentos juntados, resta demonstrado, ao menos em 

sede de cognição sumária, o direito da requerente de não ter o nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual impõe-se o 

deferimento da tutela pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a requerida exclua imediatamente o nome 

da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), consignada a ressalva de que a 

ordem se refere exclusivamente ao débito discutido nesta ação. Determino 

a remessa deste feito ao Centro de Conciliação, para designação de 

sessão de conciliação/mediação, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se e intime-se a parte requerida 

para que compareça à audiência de mediação e conciliação, conforme 

artigo 694 do NCPC, acompanhada de advogado, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o artigo 697 do NCPC, 

não sendo realizado o acordo, passarão incidir, a partir de então, as 

normas do procedimento comum, observado o artigo 335 do NCPC. 

Consigne ainda que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos do 

artigo art. 7º Da Lei nº 5.478/1968. Intime-se a requerida para cumprimento 

da Liminar. Por estar caracterizada a relação de consumo e a 

hipossuficiência da parte autora frente à parte ré, decreto a inversão do 

ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. ALTO TAQUARI, 26 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-73.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALCY AMARO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010051-73.2017.8.11.0092. REQUERENTE: SIGMAR MACEIO REQUERIDO: 

DALCY AMARO DA COSTA Homologo o acordo entabulado entre as 

partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por 

consequência, suspensa a execução, nos termos do art. 922, caput, do 

Código de Processo Civil. Intime-se o exequente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, efetuar a entrega do veículo penhorado ao 

executado, que assumirá o encargo de fiel depositário, mediante recibo. 

Após, ao arquivo provisório até a satisfação do débito. ALTO TAQUARI, 

27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56282 Nr: 1209-36.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Ventura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tribunal de Justiça de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL ante a manifesta 

ilegitimidade passiva e, consequentemente JULGO EXTINTO o feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos arts. 330, inciso II, c.c. 485, 

inciso I, ambos do CPC.CONDENDO a parte autora no pagamento de 

custas, que ficará com sua EXIGIBILIDADE SUSPENSA pelo prazo do art. 

98, § 3º, do CPC, eis que nesta oportunidade DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita, pleiteados na inicial.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas 

e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Apiacás/MT, 27 de novembro de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55319 Nr: 680-17.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeis da Cruz Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Ordem de Serviço 

01/2018, e considerando a juntada das alegaçoes finais da acusação, 

impulsiono os presentes autos e os encaminho em carga à Defesa para 
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apresentar as alegações finais, no prazo Legal.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101490 Nr: 2063-71.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Miguel Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Gracieli Borges Maria - OAB:21832, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130, Mayara Serafim dos Reis Oliveira 

- OAB:21.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da autora para, querendo, no prazo apresentara Impugnação a 

Contestação, juntada tempestivamente às fls. de ref. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65345 Nr: 2342-62.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias 

acerca da petição juntada às fls. De ref. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57537 Nr: 1811-10.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadia Rodrigues Prudêncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para, no prazo legal, manifestar acerca do 

inteiro teor do ofício/documento informando implantação do benefício, 

juntado nos autos no dia 27/11/2018, ref. 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25935 Nr: 1978-66.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neidemar Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53637 Nr: 996-47.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdJdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

inteiro teor da petição/documento e do ofício informando implantação do 

benefício, juntados respectivamente nos autos nos dias 21/11/2018, ref. 

36 e 27/11/2018, ref. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66258 Nr: 204-88.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaulino Dias da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para manifestar-se acerca da petição da parte requerida 

juntada às fls. De ref. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64922 Nr: 2195-36.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cerina de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Anselmo da Costa 

Prado - OAB:MT - 8486

 Intimação das partes acerca do inteiro teor do calculo elaborado pela 

contadoria judicial datado de 27/11/2018, ref. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62855 Nr: 1457-48.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delourdes Madalena Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da autora para manifestar acerca da petição juntada nas fls. De 

ref. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56909 Nr: 1497-64.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Teixeira Lucas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ de trabalhador rural 

segurado especial em favor de ANITA TEIXEIRA LUCAS e pague o 

correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurado especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 
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parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 5/2/2014 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II –, e os honorários 

advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos 

termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101162 Nr: 1883-55.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacqueline Oliveira Mesquita, Lucimar Morilho Silveira, 

Gabriela Paiva Coelho, Rafaela de Assunção Araujo, Darci Dorival Valerio, 

Josiane de Paula Santana, Antonio Souza dos Santos, Jaquisson Correia 

da Cunha, Karina Cordeiro Pissolato, Rubens Ventura, Maria da Guia Alves 

Cebalho, Daiane Rodrigues Gomes Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuelo A. Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUISON CORREA DA CUNHA - 

OAB:24688/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARAPUTANGA - MT

VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 FEITOS CÍVEIS: 1883-55.2018.811.0038

CÓDIGO: 101162

Em atendimento a determinação deste Juízo (documento de Ref. 5), 

designo a audiência conciliatória para a data de 26 de fevereiro de 2019, 

às 13h30min, recomendando a Secretaria que providencie as diligências 

necessárias.

 Araputanga/MT, 27 de novembro de 2018.

Marcilene Alves da Silva

Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102568 Nr: 2570-32.2018.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmínio Arruda Salomé Neto - 

OAB:MT/ 9.869, Matheus Salomé de Souza - OAB:MT / 24.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARAPUTANGA - MT

VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 FEITOS CÍVEIS: 2570-32.2018.811.0038

CÓDIGO: 102568

Em atendimento a determinação deste Juízo (documento de Ref. 5), 

designo a audiência conciliatória para a data de 12 de fevereiro de 2019, 

às 16h30min, recomendando a Secretaria que providencie as diligências 

necessárias.

 Araputanga/MT, 27 de novembro de 2018.

Marcilene Alves da Silva

Conciliadora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68003 Nr: 937-54.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Bianchini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Somov S/A, Banco Caterpillar S.A., Platina 

Máquinas e Equipamentos LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:MT/ 16.943-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARAPUTANGA - MT

VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 FEITOS CÍVEIS: 937-54.2016.811.0038

CÓDIGO: 68003

Em atendimento a determinação deste Juízo (documento de Ref. 35), 

designo a audiência conciliatória para a data de 12 de fevereiro de 2019, 

às 14h00min, recomendando a Secretaria que providencie as diligências 

necessárias.

 Araputanga/MT, 27 de novembro de 2018.

Marcilene Alves da Silva

Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57112 Nr: 1641-38.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Gonçalves Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

SANTA GONÇALVES SOARES, correspondente a 1 (um) salário-mínimo 

mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural, bem 

como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a 

PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir 

do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora, a contar do 

requerimento administrativo – 15/8/2014 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II, e os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, 

este analisado com repercussão geral reconhecida, assim como pelo STJ 

no REsp 1.495.146-MG (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25409 Nr: 1450-32.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Francisca Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” –, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o 

fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 45.182,98 (quarenta e 

cinco mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos) e 
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homologar o débito R$. 21.206,27 (vinte e um mil, duzentos e seis reais e 

vinte e sete centavos), sendo R$. 19.778,45 (dezenove mil, setecentos e 

setenta e oito reais e vinte e sete centavos) para a parte autora e R$. 

1.427,82 (um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e dois 

centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com data base 

02/2015.Condeno a parte impugnada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, 

caput – no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no 

mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58100 Nr: 2037-15.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA DE CARVALHO NIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

LAURINDA DE CARVALHO NIERO, correspondente a 1 (um) salário-mínimo 

mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural, bem 

como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a 

PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir 

do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora, a contar do 

requerimento administrativo – 9/10/2014 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II, –, e os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16140 Nr: 1874-16.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Vicência de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença.Outrossim 

verifico que em que foi informado o falecimento da parte autora e 

requerido a HABILITAÇÃO de herdeiros.Sendo assim, DETERMINO que, 

intime o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 –, para se manifestar de forma 

fundamentada e no prazo máximo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de 

habilitação de herdeiros, sob pena de concordância tácita em caso de 

inércia.Sem prejuízo disso, DETERMINO que expeça ofício requisitório de 

Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários 

mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior 

a 60 salários mínimos), fazendo-o através do sistema e-PrecWeb, e, após 

a expedição e antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, que intime as 

partes do teor do ofício requisitório. Por fim, nada impugnado ou requerido 

pelas partes, DETERMINO a sua remessa ao Exmo. Presidente do E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região - CF, art. 100 e CPC, art. 730, 

incisos I e II/NCPC, art. 535, § 3º.Cumpra, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19296 Nr: 317-23.2008.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleidson Tarciano Rocha Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Batista Figueirra 

Junior - OAB:11988

 Certifico que, até a presente data, a parte recorrente, intimada via DJE 

10357, publicado no dia 15/10/2018. não apresentou as razões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15698 Nr: 1457-63.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliza Antonia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50538 Nr: 354-11.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Teófilo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para, querendo, manifestar no prazo comum de 15 

(quinze) dias - NCPC, art. 10, art. 477, § 1º, acerca do calculo da 

contadoria datado de 27/11/2018, ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75755 Nr: 1813-72.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Whanderson Miranda Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Truck - Associação de Automóveis e 

Veículos Pesados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Mafra Giffoni Curi - 

OAB:MG/ 143061, Bady Elias Curi Neto - OAB:MG/64754, IGOR 

GRISOLIA SAID XAVIER DE OLIVEIRA - OAB:123112

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação protocolada nos autos no dia 28/11/2018, ref. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59062 Nr: 2482-33.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria de Laticinios Lacbom S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Maciel Pletz - 

OAB:58405, Mariana Toniolo Candido - OAB:RS 81.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vicente Andreotto Júnior - 

Procurador do Município - OAB:MT/ 9.207

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – RITO COMUM ORDINÁRIO – cujas 

provas serão verificadas de acordo com o disposto na legislação 

processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, 

DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no prazo de 10 

(dez) dias, se desejam a produção de alguma prova outra, 

especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque 

entendem que não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, 

art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar concluso 

para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-22.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAINE PATRICIA DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MAIA OAB - MT24319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO OAB - GO49185 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000151-22.2018.8.11.0038 REQUERENTE: WESLAINE PATRICIA DOS 

SANTOS REIS REQUERIDO: EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

WESLAINE PATRICIA DOS SANTOS REIS, em desfavor de EDUCARE 

GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cumpre ressaltar que a presente ação 

comporta julgamento antecipado, nos termos do disposto no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Alega, em síntese a parte autora, ter 

ingressado em 19/08/2016, no curso de Licenciatura em Pedagogia 

oferecido pela requerida tendo solicitado à ré a disponibilização de um 

intérprete em libras, tendo em vista sofrer de deficiência auditiva. Afirma 

que, quando iniciou o curso dispunha de interprete para auxiliá-la, apesar 

das falhas e trocas de profissional, permanecendo sem interprete por 

alguns períodos. Contudo, em fevereiro de 2018, no primeiro dia de aula, 

foi surpreendida com a não disponibilização do intérprete solicitado. Alega 

que tem capacidade auditiva comprometida – perda auditiva sensorial 

profunda bilateral -, não tem condições de acompanhar regularmente as 

aulas na Faculdade de Quatro Marcos – FQM sem o acompanhamento e 

assistência desse profissional, o qual dispunha quando do ingresso no 

curso de Pedagogia em agosto de 2016. Aduz a ocorrência de falhas na 

prestação do serviço pela troca de intérpretes e agravamento atual pela 

ausência total dele desde de fevereiro de 2018, quando ocorreu 

manifestação do Coordenador do curso pela sanatória, mas isso 

efetivamente não ocorreu. Requer, assim, seja a ré condenada a 

disponibilizar um intérprete em libras para lhe auxiliar em sala de aula até o 

fim do curso, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 

30.000,00. Deferida a tutela antecipada (id. 13717984). A parte ré foi 

citada e apresentou contestação, discorrendo acerca da dificuldade em 

encontrar interprete em libras por tratar-se de cidade pequena, tendo 

efetuando anúncios em jornais locais, contudo sem êxito. Aduz que, não 

houve negligência de sua parte, de modo que não há o que se falar em 

indenização por dano moral. Pugnou pela improcedência da demanda. O 

pedido é parcialmente procedente. Aplicável à hipótese o Código de 

Defesa do Consumidor, porquanto se enquadra a autora na figura de 

consumidora e a requerida na figura de fornecedora, nos termos, 

respectivamente, dos artigos 2º e 3º, do aludido código. É caso de 

inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das alegações, 

oriunda dos documentos juntados aos autos, bem como da 

hipossuficiência técnica e probatória da autora frente a requerida, em se 

considerando que a discussão envolve a existência ou não de adequada 

prestação do serviço educacional à pessoa com deficiência auditiva. 

Houve inarredável falha na prestação dos serviços pela ré, conforme 

artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A contratação dos 

serviços educacionais da ré pela autora, a par de comprovada, é 

incontroversa. Em primeiro, no que tange à disponibilização de profissional 

capacitado para as necessidades especiais da autora, dispõe a 

Constituição Federal: “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Ainda: 

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: [...] III - atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”; No âmbito 

infraconstitucional o Decreto nº 5.626/05 dispõe: “Art. 23. As instituições 

federais de ensino, de educação básica e superior, devem proporcionar 

aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras - Língua 

Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como 

equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à 

informação e à educação. [...] § 2o As instituições privadas e as públicas 

dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito Federal 

buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio de 

assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à 

comunicação, à informação e à educação”. Assim sendo, tendo a autora 

sido devidamente aprovada para cursar a graduação junto à requerida, 

ocasião em que a própria já tomou ciência das suas necessidades 

especiais, deve a instituição de ensino providenciar um intérprete para que 

a aluna possa, nos termos dos dispositivos constitucionais e legais, ter 

total apoio para que usufrua de todo o conteúdo educacional 

disponibilizado, conforme já asseverado em sede de tutela antecipada. No 

tocante aos danos morais, força convir que se caracterizaram. A 

educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205, da Constituição 

Federal). Na mesma esteira, o art. 209, I, da Carta Maior, dispõe que: “O 

ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I- 

cumprimento das normais gerais da educação nacional”. Digno de realce, 

outrossim, o disposto no artigo 59, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação: "Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação: I - currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específicos, para atender às suas 

necessidades; (...) III - professores com especialização adequada em nível 

médio ou superior, para atendimento especializado, bem como 

professores do ensino regular capacitados para a integração desses 

educandos nas classes comuns; (...)". Em resumo, o acesso à educação 

em condições de igualdade, visando à inclusão social e ao exercício pleno 

da cidadania é direito inalienável das pessoas com deficiência, exigindo 

como contrapartida do Estado ou das pessoas jurídicas de direito privado 
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que se propõem a trabalhar com ensino, em cumprimento às normas 

gerais da educação nacional, o dever de assegurar educação de 

qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de 

violência, negligência e discriminação. Fato é que a ausência de 

disponibilização de intérprete de sinais inviabilizou o acompanhamento das 

aulas pela autora, conduta ilícita com aptidão de malferir direito de 

personalidade, dados os sentimentos de frustração, sofrimento e 

humilhação que a autora vivenciou, sentindo-se discriminada e impotente 

de frequentar o curso na faculdade que escolhera, após ser aprovada no 

processo seletivo e ter a matrícula aceita, com a promessa de que 

conseguiria cursar todas as disciplinas. A requerida alega ausência de 

profissional e que vem realizando publicações em jornais locais porem 

sem êxito, não conseguindo profissional para a vaga de interprete de 

libras. Contudo, não comprova os efetivos esforços na busca de solução, 

estando a autora desde fevereiro de 2018, sem auxílio do respectivo 

profissional, restando prejudicada em seu ensino, já que não consegue 

acompanhar normalmente as aulas, somando já um ano de prejuízos e 

dinheiro investido sem a devida prestação do serviço pela requerida, que 

recebe as mensalidades mas não presta corretamente o serviço. Não se 

pode olvidar que o dano moral cumpre um papel também profilático, de 

desestímulo ao ofensor, dissuasório de condutas ofensivas que se 

revistam de real gravidade, como na espécie se considera ocorrido. No 

tocante ao valor da indenização por danos morais, ensina ANTONIO 

JEOVÁ SANTOS que “A indenização não pode servir de enriquecimento 

indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em relação ao 

detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de 

enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia 

adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma 

forma, algum ou quaisquer dos direitos da personalidade” (Dano Moral 

Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4ª edição, pág. 199). Há, então, 

que observar o princípio da lógica do razoável, isto é: "importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes" (cf. Sérgio Cavalieri Filho, Responsabilidade Civil, pág. 116). O 

arbitramento da indenização por dano moral deve ser feito com 

moderação, tendo em vista a natureza do dano, suas consequências na 

vida e nas condições econômicas das partes. Dessa forma, arbitra-se a 

indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que 

guarda em si a devida proporção entre a lesão e a respectiva reparação e 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em 

conta os transtornos sofridos pela autora e as condições econômicas da 

requerida. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - CONFIRMANDO A 

TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE CONCEDIDA, a qual determinou 

que a requerida disponibilize um profissional intérprete em libras para a 

autora –id. 13717984. - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 8.00,00 (oito mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-22.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAINE PATRICIA DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MAIA OAB - MT24319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO OAB - GO49185 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000151-22.2018.8.11.0038 REQUERENTE: WESLAINE PATRICIA DOS 

SANTOS REIS REQUERIDO: EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

WESLAINE PATRICIA DOS SANTOS REIS, em desfavor de EDUCARE 

GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cumpre ressaltar que a presente ação 

comporta julgamento antecipado, nos termos do disposto no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Alega, em síntese a parte autora, ter 

ingressado em 19/08/2016, no curso de Licenciatura em Pedagogia 

oferecido pela requerida tendo solicitado à ré a disponibilização de um 

intérprete em libras, tendo em vista sofrer de deficiência auditiva. Afirma 

que, quando iniciou o curso dispunha de interprete para auxiliá-la, apesar 

das falhas e trocas de profissional, permanecendo sem interprete por 

alguns períodos. Contudo, em fevereiro de 2018, no primeiro dia de aula, 

foi surpreendida com a não disponibilização do intérprete solicitado. Alega 

que tem capacidade auditiva comprometida – perda auditiva sensorial 

profunda bilateral -, não tem condições de acompanhar regularmente as 

aulas na Faculdade de Quatro Marcos – FQM sem o acompanhamento e 

assistência desse profissional, o qual dispunha quando do ingresso no 

curso de Pedagogia em agosto de 2016. Aduz a ocorrência de falhas na 

prestação do serviço pela troca de intérpretes e agravamento atual pela 

ausência total dele desde de fevereiro de 2018, quando ocorreu 

manifestação do Coordenador do curso pela sanatória, mas isso 

efetivamente não ocorreu. Requer, assim, seja a ré condenada a 

disponibilizar um intérprete em libras para lhe auxiliar em sala de aula até o 

fim do curso, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 

30.000,00. Deferida a tutela antecipada (id. 13717984). A parte ré foi 

citada e apresentou contestação, discorrendo acerca da dificuldade em 

encontrar interprete em libras por tratar-se de cidade pequena, tendo 

efetuando anúncios em jornais locais, contudo sem êxito. Aduz que, não 

houve negligência de sua parte, de modo que não há o que se falar em 

indenização por dano moral. Pugnou pela improcedência da demanda. O 

pedido é parcialmente procedente. Aplicável à hipótese o Código de 

Defesa do Consumidor, porquanto se enquadra a autora na figura de 

consumidora e a requerida na figura de fornecedora, nos termos, 
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respectivamente, dos artigos 2º e 3º, do aludido código. É caso de 

inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das alegações, 

oriunda dos documentos juntados aos autos, bem como da 

hipossuficiência técnica e probatória da autora frente a requerida, em se 

considerando que a discussão envolve a existência ou não de adequada 

prestação do serviço educacional à pessoa com deficiência auditiva. 

Houve inarredável falha na prestação dos serviços pela ré, conforme 

artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A contratação dos 

serviços educacionais da ré pela autora, a par de comprovada, é 

incontroversa. Em primeiro, no que tange à disponibilização de profissional 

capacitado para as necessidades especiais da autora, dispõe a 

Constituição Federal: “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Ainda: 

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: [...] III - atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”; No âmbito 

infraconstitucional o Decreto nº 5.626/05 dispõe: “Art. 23. As instituições 

federais de ensino, de educação básica e superior, devem proporcionar 

aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras - Língua 

Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como 

equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à 

informação e à educação. [...] § 2o As instituições privadas e as públicas 

dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito Federal 

buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio de 

assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à 

comunicação, à informação e à educação”. Assim sendo, tendo a autora 

sido devidamente aprovada para cursar a graduação junto à requerida, 

ocasião em que a própria já tomou ciência das suas necessidades 

especiais, deve a instituição de ensino providenciar um intérprete para que 

a aluna possa, nos termos dos dispositivos constitucionais e legais, ter 

total apoio para que usufrua de todo o conteúdo educacional 

disponibilizado, conforme já asseverado em sede de tutela antecipada. No 

tocante aos danos morais, força convir que se caracterizaram. A 

educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205, da Constituição 

Federal). Na mesma esteira, o art. 209, I, da Carta Maior, dispõe que: “O 

ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I- 

cumprimento das normais gerais da educação nacional”. Digno de realce, 

outrossim, o disposto no artigo 59, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação: "Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação: I - currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específicos, para atender às suas 

necessidades; (...) III - professores com especialização adequada em nível 

médio ou superior, para atendimento especializado, bem como 

professores do ensino regular capacitados para a integração desses 

educandos nas classes comuns; (...)". Em resumo, o acesso à educação 

em condições de igualdade, visando à inclusão social e ao exercício pleno 

da cidadania é direito inalienável das pessoas com deficiência, exigindo 

como contrapartida do Estado ou das pessoas jurídicas de direito privado 

que se propõem a trabalhar com ensino, em cumprimento às normas 

gerais da educação nacional, o dever de assegurar educação de 

qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de 

violência, negligência e discriminação. Fato é que a ausência de 

disponibilização de intérprete de sinais inviabilizou o acompanhamento das 

aulas pela autora, conduta ilícita com aptidão de malferir direito de 

personalidade, dados os sentimentos de frustração, sofrimento e 

humilhação que a autora vivenciou, sentindo-se discriminada e impotente 

de frequentar o curso na faculdade que escolhera, após ser aprovada no 

processo seletivo e ter a matrícula aceita, com a promessa de que 

conseguiria cursar todas as disciplinas. A requerida alega ausência de 

profissional e que vem realizando publicações em jornais locais porem 

sem êxito, não conseguindo profissional para a vaga de interprete de 

libras. Contudo, não comprova os efetivos esforços na busca de solução, 

estando a autora desde fevereiro de 2018, sem auxílio do respectivo 

profissional, restando prejudicada em seu ensino, já que não consegue 

acompanhar normalmente as aulas, somando já um ano de prejuízos e 

dinheiro investido sem a devida prestação do serviço pela requerida, que 

recebe as mensalidades mas não presta corretamente o serviço. Não se 

pode olvidar que o dano moral cumpre um papel também profilático, de 

desestímulo ao ofensor, dissuasório de condutas ofensivas que se 

revistam de real gravidade, como na espécie se considera ocorrido. No 

tocante ao valor da indenização por danos morais, ensina ANTONIO 

JEOVÁ SANTOS que “A indenização não pode servir de enriquecimento 

indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em relação ao 

detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de 

enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia 

adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma 

forma, algum ou quaisquer dos direitos da personalidade” (Dano Moral 

Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4ª edição, pág. 199). Há, então, 

que observar o princípio da lógica do razoável, isto é: "importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes" (cf. Sérgio Cavalieri Filho, Responsabilidade Civil, pág. 116). O 

arbitramento da indenização por dano moral deve ser feito com 

moderação, tendo em vista a natureza do dano, suas consequências na 

vida e nas condições econômicas das partes. Dessa forma, arbitra-se a 

indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que 

guarda em si a devida proporção entre a lesão e a respectiva reparação e 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em 

conta os transtornos sofridos pela autora e as condições econômicas da 

requerida. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - CONFIRMANDO A 

TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE CONCEDIDA, a qual determinou 

que a requerida disponibilize um profissional intérprete em libras para a 

autora –id. 13717984. - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 8.00,00 (oito mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-94.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVA TELECOMUNICACOES CACERES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000433-94.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCOS EVANGELISTA DA 

SILVA REQUERIDO: BRAVA TELECOMUNICACOES CACERES LTDA - ME 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por MARCOS EVANGELISTA DA SILVA em 

desfavor de BRAVA TELECOMUNICACOES CACERES LTDA - ME. 

Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. 

Enfrento-as. As alegações apresentadas pela parte adversa, como motivo 

para a extinção do processo, se confundem com o mérito da ação e serão 

analisadas em momento oportuno. Passo a análise do mérito. Em suma, 

sustenta a parte autora que em junho de 2015 firmou contrato junto a 

requerida de Serviços de Comunicação Multimídia – SCM (sinal de 

internet), 3 megas com velocidade nominal de Download de 3000 Kbps, 

mediante pagamento mensal da quantia de R$ 124,20 (Cento e vinte e 

quatro reais e vinte centavos). Afirma que vem enfrentando dificuldades 

em usufruir do serviço contratado, embora venha efetuando o pagamento 

da sua contrapartida, que já fez inúmeras reclamações, bem como 

adquiriu e efetuou a troca de todos os equipamentos que a Ré entendia 

serem causadores do problema. Contudo fica dias a fio sem acesso à 

internet e quando consegue acesso é de má qualidade, pois o consumidor 

não consegue abrir arquivo algum, efetuando ainda reclamação junto ao 

PROCON local. Por fim, requer a condenação da requerida em danos 

morais e materiais. Por outro lado, em contestação, a parte ré alega que o 

autor vem descumprindo as cláusulas contratuais firmadas, compartilhou 

sua rede/sinal de internet com mais 3 (três) residências (3 outras famílias). 

Bem como que sempre prestou a assistência técnica e o serviço 

contratado, anexando ordens de serviço, não havendo danos a serem 

indenizados. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em que pese às 

suas alegações, não há elementos nos autos que levem à configuração 

do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Não obstante o promovente 

alegue ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas 

suficientes para a procedência da lide, portanto, a improcedência do 

pedido é medida que se impõe ao presente caso. A velocidade por 

segundo do serviço deve atender o que dispõem as Resoluções da Anatel 

de n.º 574 e 575/2011, devendo a prestadora garantir, no mínimo, 

velocidade de 40% de taxa de transmissão instantânea e 80% de taxa de 

transmissão média mensal, sob pena de multa por descumprimento. 

Cumpre salientar que há versões oficiais dos aplicativos da Anatel para 

aferição da qualidade da banda larga móvel para o iPhone/Ipad (sistema 

operacional iOS) e Android estão disponíveis no site da Anatel 

( h t t p : / / w w w . a n a t e l . g o v . b r / P o r t a l / e x i b i r P o r t a l N o t i c i a s . d o ?

acao=carregaNoticia&codigo=35544). Entendo que os documentos 

apresentados são insuficientes para efetivamente comprovar os fatos 

elencados na inicial, não tendo o autor demonstrado que recebe sinal 

abaixo do contratado. Verifica-se que a requerida anexa formulários de 

atendimento- FAT, os quais demonstram que a assistência técnica era 

prestada pela reclamada, quando solicitada pelo autor, não comprovando 

por si só que o serviço de internet não lhe era prestado, não tendo o 

requerente impugnado os testes anexados no id. 13091089, que alegam 

velocidade de 3.0 mbps e 3.08 mbps. Ademais, o reclamante afirmou que 

divide sua rede/sinal de internet com mais 3 (três) residências, na 

audiência realizada no PROCON de Araputanga-MT, no dia 30/06/2017, o 

que certamente causa uma redução do sinal recebido pelo autor. Ressalto 

a regra do ônus da prova no Sistema de Proteção ao Consumidor serve 

para beneficiar o consumidor que se afigure em uma situação de 

hipossuficiência, no entanto, isso não significa que ele não deva produzir 

qualquer prova. Deve haver, ao menos, um arcabouço probatório mínimo 

que ampare sua pretensão, o que não ocorreu in caso. Ao lado disso, no 

que concerne aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova 

que demonstre ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. 

Ainda, em não se tratando de dano moral “in re ipsa,” necessário que haja 

comprovação pela parte requerente dos efetivos danos morais sofridos, o 

que não logrou a autora fazer. Dessa forma, a parte autora não se 

desincumbiu de seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de 

Processo Civil. Nessa senda, a norma processual civil encartada no artigo 

373, além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos 

relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a 

apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver 

provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] consequência 

do não desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de 

improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” 

(Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - 

São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus 

probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma 

regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. No que se refere ao pedido de litigância de má fé o 

mesmo deve ser julgado improcedente, por não restar demonstrado nos 

autos as hipóteses previstas no CPC. Ante o exposto, RESOLVO O 

MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Deixo de condenar 

a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-94.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVA TELECOMUNICACOES CACERES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000433-94.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCOS EVANGELISTA DA 

SILVA REQUERIDO: BRAVA TELECOMUNICACOES CACERES LTDA - ME 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por MARCOS EVANGELISTA DA SILVA em 

desfavor de BRAVA TELECOMUNICACOES CACERES LTDA - ME. 

Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. No 
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caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. 

Enfrento-as. As alegações apresentadas pela parte adversa, como motivo 

para a extinção do processo, se confundem com o mérito da ação e serão 

analisadas em momento oportuno. Passo a análise do mérito. Em suma, 

sustenta a parte autora que em junho de 2015 firmou contrato junto a 

requerida de Serviços de Comunicação Multimídia – SCM (sinal de 

internet), 3 megas com velocidade nominal de Download de 3000 Kbps, 

mediante pagamento mensal da quantia de R$ 124,20 (Cento e vinte e 

quatro reais e vinte centavos). Afirma que vem enfrentando dificuldades 

em usufruir do serviço contratado, embora venha efetuando o pagamento 

da sua contrapartida, que já fez inúmeras reclamações, bem como 

adquiriu e efetuou a troca de todos os equipamentos que a Ré entendia 

serem causadores do problema. Contudo fica dias a fio sem acesso à 

internet e quando consegue acesso é de má qualidade, pois o consumidor 

não consegue abrir arquivo algum, efetuando ainda reclamação junto ao 

PROCON local. Por fim, requer a condenação da requerida em danos 

morais e materiais. Por outro lado, em contestação, a parte ré alega que o 

autor vem descumprindo as cláusulas contratuais firmadas, compartilhou 

sua rede/sinal de internet com mais 3 (três) residências (3 outras famílias). 

Bem como que sempre prestou a assistência técnica e o serviço 

contratado, anexando ordens de serviço, não havendo danos a serem 

indenizados. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em que pese às 

suas alegações, não há elementos nos autos que levem à configuração 

do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Não obstante o promovente 

alegue ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas 

suficientes para a procedência da lide, portanto, a improcedência do 

pedido é medida que se impõe ao presente caso. A velocidade por 

segundo do serviço deve atender o que dispõem as Resoluções da Anatel 

de n.º 574 e 575/2011, devendo a prestadora garantir, no mínimo, 

velocidade de 40% de taxa de transmissão instantânea e 80% de taxa de 

transmissão média mensal, sob pena de multa por descumprimento. 

Cumpre salientar que há versões oficiais dos aplicativos da Anatel para 

aferição da qualidade da banda larga móvel para o iPhone/Ipad (sistema 

operacional iOS) e Android estão disponíveis no site da Anatel 

( h t t p : / / w w w . a n a t e l . g o v . b r / P o r t a l / e x i b i r P o r t a l N o t i c i a s . d o ?

acao=carregaNoticia&codigo=35544). Entendo que os documentos 

apresentados são insuficientes para efetivamente comprovar os fatos 

elencados na inicial, não tendo o autor demonstrado que recebe sinal 

abaixo do contratado. Verifica-se que a requerida anexa formulários de 

atendimento- FAT, os quais demonstram que a assistência técnica era 

prestada pela reclamada, quando solicitada pelo autor, não comprovando 

por si só que o serviço de internet não lhe era prestado, não tendo o 

requerente impugnado os testes anexados no id. 13091089, que alegam 

velocidade de 3.0 mbps e 3.08 mbps. Ademais, o reclamante afirmou que 

divide sua rede/sinal de internet com mais 3 (três) residências, na 

audiência realizada no PROCON de Araputanga-MT, no dia 30/06/2017, o 

que certamente causa uma redução do sinal recebido pelo autor. Ressalto 

a regra do ônus da prova no Sistema de Proteção ao Consumidor serve 

para beneficiar o consumidor que se afigure em uma situação de 

hipossuficiência, no entanto, isso não significa que ele não deva produzir 

qualquer prova. Deve haver, ao menos, um arcabouço probatório mínimo 

que ampare sua pretensão, o que não ocorreu in caso. Ao lado disso, no 

que concerne aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova 

que demonstre ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. 

Ainda, em não se tratando de dano moral “in re ipsa,” necessário que haja 

comprovação pela parte requerente dos efetivos danos morais sofridos, o 

que não logrou a autora fazer. Dessa forma, a parte autora não se 

desincumbiu de seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de 

Processo Civil. Nessa senda, a norma processual civil encartada no artigo 

373, além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos 

relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a 

apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver 

provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] consequência 

do não desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de 

improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” 

(Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - 

São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus 

probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma 

regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. No que se refere ao pedido de litigância de má fé o 

mesmo deve ser julgado improcedente, por não restar demonstrado nos 

autos as hipóteses previstas no CPC. Ante o exposto, RESOLVO O 

MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Deixo de condenar 

a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-67.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA ROSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000105-67.2017.8.11.0038 REQUERENTE: WANIA ROSA SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME, 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALOR C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

WANIA ROSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA em face de LACERDA 

ELETROMOVEIS LTDA - ME e ELECTROLUX DO BRASIL S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência 

absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da 

prova e necessidade de perícia. A análise deve ser feita com extrema 

cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado 

Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente 

necessária para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não 

se verifica no caso dos autos. Resta claro que as acionadas integram a 

cadeia de consumo, participando desta relação e, portanto, responde 

pelos seus atos, nos termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Passo a 
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análise do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à ré provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega 

ter adquirido na data de 1 de julho de 2016, uma Geladeira – Eletrolux 

Refrigerador 490L. DC49, no valor de R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e 

noventa reais), com entrega na data de 28 de setembro de 2016. Afirma 

que o produto apresentou vício em menos de 30 dias de uso, tendo sido 

recolhido de sua residência para assistência na data de 27 outubro de 

2016, permanecendo por mais de 32 dias, tendo retornando com mais 

problemas, não funcionado nem a geladeira, nem o freezer. Razões pelas 

quais busca a tutela jurisdicional pleiteando a condenação da empresa 

requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em sede de 

contestação, a as requeridas pugnam pela improcedência dos pedidos por 

ausência do dever de reparação ante a inexistência de conduta ilícita 

praticada. Assim, analisando detidamente os autos, tenho que a parte 

autora provou o fato constitutivo do seu direito, na medida em que 

demonstrou a aquisição do produto que apresentou vício de qualidade 

dentro do lapso temporal da garantia contratual, com poucos dias de uso. 

Verifica-se que, as requeridas não provaram a inexistência do problema 

no aparelho adquirido, anexando relatório de assistência, o qual descreve 

que “ o freezer congela normal e o refrigerador não gel. Consumidora 

reclama que não teve melhora no refrigerador” id. 9028513. No que se 

refere aos danos materiais, para que haja a condenação das Requeridas, 

é indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a 

extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato 

ilícito, tendo a autora comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo 

que apresentou provas dos valores pagos pelo produto enviado a 

assistência sem conserto, prejuízo sofrido no valor de R$ 1.932,00 (um mil 

novecentos e trinta e dois reais), restando devido o ressarcimento na 

forma simples. Devendo ainda o fornecedor, caso queira, realizar o 

resgate/retirada do produto que apresentou vício, sob pena de 

enriquecimento ilícito. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 

8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não somente, 

pelos danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente 

caso é evidente. Com relação aos danos morais, certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE 

SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR – DANO MORAL 

CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo transtorno suportado 

pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de utilizar o aparelho 

celular recém adquirido, em face do defeito apresentado após 

aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi solucionado 

pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco providenciada a 

devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que nos dias atuais o 

aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só 

telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de 

entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo a 

indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Outrossim, a ausência de 

solução administrativa, estando o autor sem o produto que adquiriu e 

pagou, já que o mesmo continua com defeito, gerando sentimento de 

frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços 

caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Considerando-se os 

parâmetros já conhecidos para o arbitramento dos danos morais, 

especialmente a necessidade de compensar a vítima pelos infortúnios 

sofridos e repreender a requerida pela conduta inadequada, fixo a 

indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No que se refere ao pedido 

contraposto efetuado pela requerida LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - 

ME, entendendo que deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não comprovou os danos que alega ter sofrido na ordem moral. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR as 

reclamadas SOLIDARIAMENTE, a indenizar o autor, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 1.932,00 (um mil novecentos e trinta e 

dois reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos 

das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE, a indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - Julgo improcedente o 

pedido contraposto; O fornecedor, caso queira, poderá realizar o 

resgate/retirada do produto que apresentou vício, caso ainda não o tenha 

feito, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor em 

decorrência da extinção do contrato, o qual deverá ocorrer no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias a partir do pagamento/adimplemento da 

obrigação, sob pena de, não o fazendo nesse período e decorrendo a 

mora de culpa do fornecedor, restar caracterizado/configurar o abandono 

- art. 1.275 do CC/02 - e a consequente perda desse produto em favor do 

consumidor, que poderá dar a destinação que quiser ao bem após o 

decurso do prazo in albis – Lei n. 8.078/90, art. 84, § 5º, e CPC, art. 461, § 

5º, c/c art. 461-A, § 3º/NCPC, art. 536, caput e § 1º c/c art. 538. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 
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aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-67.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA ROSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000105-67.2017.8.11.0038 REQUERENTE: WANIA ROSA SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME, 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALOR C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

WANIA ROSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA em face de LACERDA 

ELETROMOVEIS LTDA - ME e ELECTROLUX DO BRASIL S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência 

absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da 

prova e necessidade de perícia. A análise deve ser feita com extrema 

cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado 

Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente 

necessária para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não 

se verifica no caso dos autos. Resta claro que as acionadas integram a 

cadeia de consumo, participando desta relação e, portanto, responde 

pelos seus atos, nos termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Passo a 

análise do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à ré provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega 

ter adquirido na data de 1 de julho de 2016, uma Geladeira – Eletrolux 

Refrigerador 490L. DC49, no valor de R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e 

noventa reais), com entrega na data de 28 de setembro de 2016. Afirma 

que o produto apresentou vício em menos de 30 dias de uso, tendo sido 

recolhido de sua residência para assistência na data de 27 outubro de 

2016, permanecendo por mais de 32 dias, tendo retornando com mais 

problemas, não funcionado nem a geladeira, nem o freezer. Razões pelas 

quais busca a tutela jurisdicional pleiteando a condenação da empresa 

requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em sede de 

contestação, a as requeridas pugnam pela improcedência dos pedidos por 

ausência do dever de reparação ante a inexistência de conduta ilícita 

praticada. Assim, analisando detidamente os autos, tenho que a parte 

autora provou o fato constitutivo do seu direito, na medida em que 

demonstrou a aquisição do produto que apresentou vício de qualidade 

dentro do lapso temporal da garantia contratual, com poucos dias de uso. 

Verifica-se que, as requeridas não provaram a inexistência do problema 

no aparelho adquirido, anexando relatório de assistência, o qual descreve 

que “ o freezer congela normal e o refrigerador não gel. Consumidora 

reclama que não teve melhora no refrigerador” id. 9028513. No que se 

refere aos danos materiais, para que haja a condenação das Requeridas, 

é indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a 

extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato 

ilícito, tendo a autora comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo 

que apresentou provas dos valores pagos pelo produto enviado a 

assistência sem conserto, prejuízo sofrido no valor de R$ 1.932,00 (um mil 

novecentos e trinta e dois reais), restando devido o ressarcimento na 

forma simples. Devendo ainda o fornecedor, caso queira, realizar o 

resgate/retirada do produto que apresentou vício, sob pena de 

enriquecimento ilícito. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 

8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não somente, 

pelos danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente 

caso é evidente. Com relação aos danos morais, certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE 

SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR – DANO MORAL 

CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo transtorno suportado 

pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de utilizar o aparelho 

celular recém adquirido, em face do defeito apresentado após 

aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi solucionado 

pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco providenciada a 

devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que nos dias atuais o 

aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só 

telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de 

entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo a 

indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Outrossim, a ausência de 

solução administrativa, estando o autor sem o produto que adquiriu e 

pagou, já que o mesmo continua com defeito, gerando sentimento de 

frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços 

caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Considerando-se os 

parâmetros já conhecidos para o arbitramento dos danos morais, 

especialmente a necessidade de compensar a vítima pelos infortúnios 

sofridos e repreender a requerida pela conduta inadequada, fixo a 

indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No que se refere ao pedido 

contraposto efetuado pela requerida LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - 

ME, entendendo que deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não comprovou os danos que alega ter sofrido na ordem moral. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR as 

reclamadas SOLIDARIAMENTE, a indenizar o autor, a título de dano 
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patrimonial/material, no valor de R$ 1.932,00 (um mil novecentos e trinta e 

dois reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos 

das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE, a indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - Julgo improcedente o 

pedido contraposto; O fornecedor, caso queira, poderá realizar o 

resgate/retirada do produto que apresentou vício, caso ainda não o tenha 

feito, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor em 

decorrência da extinção do contrato, o qual deverá ocorrer no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias a partir do pagamento/adimplemento da 

obrigação, sob pena de, não o fazendo nesse período e decorrendo a 

mora de culpa do fornecedor, restar caracterizado/configurar o abandono 

- art. 1.275 do CC/02 - e a consequente perda desse produto em favor do 

consumidor, que poderá dar a destinação que quiser ao bem após o 

decurso do prazo in albis – Lei n. 8.078/90, art. 84, § 5º, e CPC, art. 461, § 

5º, c/c art. 461-A, § 3º/NCPC, art. 536, caput e § 1º c/c art. 538. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-67.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA ROSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000105-67.2017.8.11.0038 REQUERENTE: WANIA ROSA SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME, 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALOR C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

WANIA ROSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA em face de LACERDA 

ELETROMOVEIS LTDA - ME e ELECTROLUX DO BRASIL S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência 

absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da 

prova e necessidade de perícia. A análise deve ser feita com extrema 

cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado 

Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente 

necessária para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não 

se verifica no caso dos autos. Resta claro que as acionadas integram a 

cadeia de consumo, participando desta relação e, portanto, responde 

pelos seus atos, nos termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Passo a 

análise do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à ré provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega 

ter adquirido na data de 1 de julho de 2016, uma Geladeira – Eletrolux 

Refrigerador 490L. DC49, no valor de R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e 

noventa reais), com entrega na data de 28 de setembro de 2016. Afirma 

que o produto apresentou vício em menos de 30 dias de uso, tendo sido 

recolhido de sua residência para assistência na data de 27 outubro de 

2016, permanecendo por mais de 32 dias, tendo retornando com mais 

problemas, não funcionado nem a geladeira, nem o freezer. Razões pelas 

quais busca a tutela jurisdicional pleiteando a condenação da empresa 

requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em sede de 

contestação, a as requeridas pugnam pela improcedência dos pedidos por 

ausência do dever de reparação ante a inexistência de conduta ilícita 

praticada. Assim, analisando detidamente os autos, tenho que a parte 

autora provou o fato constitutivo do seu direito, na medida em que 

demonstrou a aquisição do produto que apresentou vício de qualidade 

dentro do lapso temporal da garantia contratual, com poucos dias de uso. 

Verifica-se que, as requeridas não provaram a inexistência do problema 

no aparelho adquirido, anexando relatório de assistência, o qual descreve 

que “ o freezer congela normal e o refrigerador não gel. Consumidora 

reclama que não teve melhora no refrigerador” id. 9028513. No que se 

refere aos danos materiais, para que haja a condenação das Requeridas, 

é indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a 

extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato 

ilícito, tendo a autora comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo 

que apresentou provas dos valores pagos pelo produto enviado a 

assistência sem conserto, prejuízo sofrido no valor de R$ 1.932,00 (um mil 

novecentos e trinta e dois reais), restando devido o ressarcimento na 
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forma simples. Devendo ainda o fornecedor, caso queira, realizar o 

resgate/retirada do produto que apresentou vício, sob pena de 

enriquecimento ilícito. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 

8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não somente, 

pelos danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente 

caso é evidente. Com relação aos danos morais, certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE 

SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR – DANO MORAL 

CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo transtorno suportado 

pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de utilizar o aparelho 

celular recém adquirido, em face do defeito apresentado após 

aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi solucionado 

pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco providenciada a 

devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que nos dias atuais o 

aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só 

telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de 

entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo a 

indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Outrossim, a ausência de 

solução administrativa, estando o autor sem o produto que adquiriu e 

pagou, já que o mesmo continua com defeito, gerando sentimento de 

frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços 

caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Considerando-se os 

parâmetros já conhecidos para o arbitramento dos danos morais, 

especialmente a necessidade de compensar a vítima pelos infortúnios 

sofridos e repreender a requerida pela conduta inadequada, fixo a 

indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No que se refere ao pedido 

contraposto efetuado pela requerida LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - 

ME, entendendo que deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não comprovou os danos que alega ter sofrido na ordem moral. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR as 

reclamadas SOLIDARIAMENTE, a indenizar o autor, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 1.932,00 (um mil novecentos e trinta e 

dois reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos 

das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE, a indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - Julgo improcedente o 

pedido contraposto; O fornecedor, caso queira, poderá realizar o 

resgate/retirada do produto que apresentou vício, caso ainda não o tenha 

feito, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor em 

decorrência da extinção do contrato, o qual deverá ocorrer no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias a partir do pagamento/adimplemento da 

obrigação, sob pena de, não o fazendo nesse período e decorrendo a 

mora de culpa do fornecedor, restar caracterizado/configurar o abandono 

- art. 1.275 do CC/02 - e a consequente perda desse produto em favor do 

consumidor, que poderá dar a destinação que quiser ao bem após o 

decurso do prazo in albis – Lei n. 8.078/90, art. 84, § 5º, e CPC, art. 461, § 

5º, c/c art. 461-A, § 3º/NCPC, art. 536, caput e § 1º c/c art. 538. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-83.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PEREIRA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000382-83.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ROSELI PEREIRA CORREIA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por 

ROSELI PEREIRA CORREIA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis 

que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a análise 

do mérito. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que 

“O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 
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comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que desconhece o 

débito que ensejou a negativação, bem como que tentou resolver 

administrativamente, contudo, não obteve êxito, requerendo a condenação 

da requerida em danos morais. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A reclamada não anexou nenhum contrato de 

aquisição, seja por meio de documento escrito, ligação ou extrato de 

utilização, anexando apenas faturas e telas de seu sistema, e supostas 

faturas, produzidas unilateralmente, não possuindo capacidade 

comprobatória capaz de ensejar a exigibilidade da cobrança. A reclamada 

afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima 

que seja, apresentou neste sentido. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos danos 

morais, verifica-se ainda a existência de negativação preexistente, em 

nome da parte autora (credor: DU CÉU MODA INTIMA, inclusão 17/12/2014 

- id 12497421), não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” Não ocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, pelo fato de existirem anotações preexistentes nos órgãos 

restritivos de crédito em nome da parte autora, consoante o teor da 

súmula 385 do STJ. Deixo de condenar a parte autora em litigância de 

má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 

80 do CPC. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, fazendo-o através da expedição de ofício ao cadastro restritivo. - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

triplo do importe que exigir em desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de danos morais formulado na exordial - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação em litigância de má fé; Sem despesas processuais 

e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-83.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PEREIRA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000382-83.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ROSELI PEREIRA CORREIA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por 

ROSELI PEREIRA CORREIA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis 

que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a análise 

do mérito. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que 

“O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que desconhece o 

débito que ensejou a negativação, bem como que tentou resolver 

administrativamente, contudo, não obteve êxito, requerendo a condenação 

da requerida em danos morais. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A reclamada não anexou nenhum contrato de 

aquisição, seja por meio de documento escrito, ligação ou extrato de 

utilização, anexando apenas faturas e telas de seu sistema, e supostas 

faturas, produzidas unilateralmente, não possuindo capacidade 

comprobatória capaz de ensejar a exigibilidade da cobrança. A reclamada 

afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima 

que seja, apresentou neste sentido. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos danos 

morais, verifica-se ainda a existência de negativação preexistente, em 

nome da parte autora (credor: DU CÉU MODA INTIMA, inclusão 17/12/2014 

- id 12497421), não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” Não ocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, pelo fato de existirem anotações preexistentes nos órgãos 

restritivos de crédito em nome da parte autora, consoante o teor da 

súmula 385 do STJ. Deixo de condenar a parte autora em litigância de 

má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 

80 do CPC. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, fazendo-o através da expedição de ofício ao cadastro restritivo. - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

triplo do importe que exigir em desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de danos morais formulado na exordial - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação em litigância de má fé; Sem despesas processuais 
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e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-05.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TIAGO GOMIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000426-05.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE TIAGO GOMIDES 

REQUERIDO: F M C CENTER CAR LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por JOSÉ TIAGO GOMIDES, em desfavor 

de F M C CENTER CAR LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes par 

Existindo preliminares, passo a análise. Primeiramente, afasto a preliminar 

de litisconsórcio necessário. Como se sabe, a aferição da legitimidade ad 

causam, conforme doutrina majoritária, é feita “à luz da situação jurídica de 

direito material posta pelos autores na petição inicial”. Isto é, examina-se 

hipoteticamente a relação substancial, para extrair dali a possibilidade 

jurídica da demanda, o interesse e a legitimidade. Trata-se de análise 

realizada in status assertionis, ou seja, mediante cognição superficial que 

o juiz faz da relação material. Partindo-se dessa premissa, o autor, na 

qualidade de usuário dos serviços e produtos da requerida, pode requer 

indenização pelos supostos danos sofridos. Se houve (ou não) o 

atendimento dos requisitos necessários para o atendimento do pedido, ou 

ainda se são (ou não) legítimos tais requisitos, são questões afetas ao 

mérito da demanda e suplanta o juízo de cognição superficial intrínseco à 

análise das condições da ação. Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, 

o qual foi instruído com diversos documentos comprobatórios, conforme 

laudo de id. 10656628, que demonstrar que o motor não funcionava. A 

vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. No caso em exame, 

verifico que as provas produzidas no processo são suficientemente aptas 

a formar o convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões 

técnicas não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica 

é prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. No que se refere a preliminar de impossibilidade de 

gratuidade da justiça, a mesma merece ser rejeitada, pois, como é sabido, 

a benesse da gratuidade da justiça no âmbito dos juizados especiais é 

dispensável em sede cognitiva, sendo imprescindível a manifestação 

quanto ou seu deferimento ou não somente em sede recursal. A respeito, 

vejamos o que disciplina a Lei dos Juizados Especiais: Art. 54. O acesso 

ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como outras preliminares ou questões prévias que pendam 

de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo 

a analisar o mérito. Em síntese postula o autor indenização por danos 

materiais e morais, ante vicio no motor de seu veículo, adquirido junto a 

requerida na data de 04/02/2016, o qual possuía 01 ano de garantia, vindo 

a apresentar defeito/fundiu/trancou motor 09 meses após a instalação 

(21/11/2016), tendo a requerida se recusado a efetuar o conserto do 

referido motor, tampouco ressarcir os gastos suportados. Em defesa a 

requerida alega que nos presentes autos discute-se apenas o ultimo 

defeito apresentado no veículo, ou seja, quando fundiu após a troca por 

um motor novo, que pelo carro estar na garantia, a autorização para troca 

da peça, parte exclusivamente da fábrica. Bem como que o reparo não foi 

negado pela requerida, mas sim pela fábrica, por motivo desconhecido da 

ora contestante, embora muito provavelmente em razão da má utilização 

do veículo automotor. Por fim, alega inexistência de danos a serem 

indenizados. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Havendo relação de 

consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso 

porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Observo que a parte 

promovente trouxe aos autos conjunto probatório mínimo apto a constituir 

o seu direito, que somente poderia ser modificado ou extinto com provas 

em contrário lastreadas pela parte promovida, o que não ocorreu. 

Incontroverso que após 3 consecutivos defeitos no motor do veículo 

adquirido junto a requerida, o autor comprou novo motor (id. 10656556), 

com colocação na data de 04/02/2016, pela própria requerida. Contudo, o 

referido motor (novo) apresentou vício/fundiu, na data de 21/11/2016, ou 

seja com apenas 09 meses de uso, sendo guinchado até a concessionária 

TRESCINCO de Cuiabá-MT, – id. 10656571. A controvérsia cinge-se na 

recusa da empresa ré em arcar com as despesas do conserto do motor 

ainda em prazo de garantia, sendo-lhe negado o conserto, anexando 

protocolos de ligação. A requerida aduz que em “06 de junho de 2016, ou 

seja, cinco meses antes do motor do veículo do autor fundir, foi 

constatado pela ora requerida a necessidade da troca da correia dentada, 

entretanto o autor não autorizou a substituição da mesma”, anexando 

orçamento nº 16455 e ordem de serviço nº 35315. No entanto, em análise 

a tais documento anexados ao id. 13004171, não consta nenhuma prova 

de que a requerida teria indicado a necessidade da referida troca, 

tampouco que o autor teria negado tal serviço. Ademais, referida correia 

dentada, foi trocada pela própria requerida no dia 16/07/2015 (id. 

10656648), estando na garantia de rodagem de 120.000 km ou 04 anos e 

meio de uso contados da data da sua última troca, prevalecendo sempre o 

que ocorrer primeiro (id. 10656661). Desta feita, em que pese às 

alegações da parte ré, não há como afastar a sua responsabilidade pelos 

eventos narrados na inicial, pois não se desincumbiu do seu ônus de 

provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora 

art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC, mormente porque 

não carreou aos autos qualquer documento apto a comprovar a 

veracidade de suas alegações. Ressalto, que a sistemática da 

responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 
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arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Destaco, era obrigação da 

parte ré arcar com as despesas em questão sem qualquer ônus a parte 

autora, a menos que demonstre que o vício/defeito estava fora da garantia 

ou que os defeitos advieram exclusivamente do mau uso do veículo pelo 

autor, sendo inoperante a argumentação em sentido contrário. A atitude da 

parte demandada na tentativa de se eximir de sua responsabilidade em 

arcar com os prejuízos advindos do vício de qualidade apresentado no 

aludido motor, foi descabida, não observou as exigências de praxe 

pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos 

requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais 

como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes 

na medida reclamada. Pertinente colacionar aos autos acordão referente 

ao primeiro processo interposto pelo autor em desfavor da requerida, não 

sendo caso de coisa julgada por se tratar de vício no motor antigo 

adquirido juntamente com o veículo, sendo o primeiro problema 

apresentado (processo nº 0010237-14.2015.811.0058): RECURSO 

INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO VEÍCULO APRESENTADO 

DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. BICOS DE INJETORES E MOTOR 

TRANCADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSERTO. DANOS 

MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Trata-se de hipótese de vício no veículo apresentado dentro do prazo de 

garantia, na qual postula o Recorrido pela condenação da empresa 

Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 2. 

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a 

responsabilidade pelo vício está disciplinada no art. 18, do CDC. 3. É 

cediço que quem adquire veículo usado, mormente com quase 05 (cinco) 

anos de fabricação, deve proceder com redobrada cautela, não sendo 

legítima a expectativa de que o seu desempenho seja equivalente a de um 

veículo novo, pois é natural que o automóvel apresente desgaste. Todavia, 

quando se trata de defeito no motor, passível de constatação somente 

com a sua abertura, o que não é exigível do comprador, é razoável a 

expectativa de que o motor do veículo não trancará em menos de 06 (seis) 

meses de uso. 4. Desta forma, faz jus o Recorrido ao ressarcimento do 

valor pago com o conserto do veículo, consoante notas fiscais 

colacionadas a exordial. 5. Frise-se ainda, que a assertiva da empresa 

Recorrida de desconhecimento dos fatos não deve prosperar, na medida 

em que propôs um acordo na seara administrativa ao Recorrido, 

assumindo parte dos seus gastos. 6. Danos morais ocorrentes, ante a 

resistência da empresa Recorrente em arcar com os prejuízos suportados 

pelo consumidor com a aparição do vício em seu veículo. Ora, o 

consumidor ao adquirir um bem durável tem a expectativa de que o mesmo 

funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, que não são 

sanados em tempo razoável, se vê frustrado em sua expectativa de 

utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação e indignação, 

que excede os limites dos percalços cotidianos. 7. Quantum indenizatório 

arbitrado que não merece reparos, porquanto adequado ao caso. 8. 

Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. 9. Recurso conhecido e 

improvido. (Recurso Inominado: 0010237-14.2015.811.0058, Juíza 

Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data Do Julgamento: 

11/10/2016 Via de consequência deverá indenizar, não somente, pelos 

danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente caso 

é evidente. No que diz respeito aos danos materiais, destaco, conforme 

pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum 

reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são 

presumíveis. Desse modo, para que haja a condenação da parte 

requerida, é indispensável à comprovação efetiva da extensão dos 

prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito. Por tal 

motivo, é a prova do dano material de fundamental importância na ação 

indenizatória. Considerando que a parte autora fez prova dos valores 

despendidos a título de danos materiais, conforme se depreende do id. 

10656640 e 10656592, perfazendo a quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e 

quinhentos reais), a restituição de tais valores é medida que se impõe. Ao 

lado disso, sopesadas as peculiaridades da espécie em litígio, aliadas 

àquelas próprias que envolveram o evento danoso, tenho que a alegação 

de que na situação em tela não há dano moral, não merece prosperar, 

pois, o acontecimento espelhado nos autos, em que a parte ré não 

disponibiliza a prestação do serviço de forma eficiente, e, adequada, 

mormente por deixar de solucionar o problema administrativamente, 

fazendo com que a parte autora suportasse todos os percalços da má 

prestação de seus serviços, ensejou transtornos que ultrapassaram a 

esfera do mero aborrecimento. Certo é que o descumprimento de contrato 

isoladamente considerado não é suficiente para acolher a pretensão do 

Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da Ré 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora vem sofrendo 

como a má prestação dos serviços da requerida desde o ano de 2015, 

quando adquiriu o veículo AMAROK, vindo o motor fundir por 3 vezes, até 

que este adquiriu novo motor na expectativa de solucionar os problemas, 

contudo, em menos de um ano, em viagem necessitou retornar de guincho, 

tendo a requerida ainda negado assistência e solução, situação 

humilhante para qualquer cidadão que paga por produto. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das 

quantias, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

cobsAisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 
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9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-05.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TIAGO GOMIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000426-05.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE TIAGO GOMIDES 

REQUERIDO: F M C CENTER CAR LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por JOSÉ TIAGO GOMIDES, em desfavor 

de F M C CENTER CAR LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes par 

Existindo preliminares, passo a análise. Primeiramente, afasto a preliminar 

de litisconsórcio necessário. Como se sabe, a aferição da legitimidade ad 

causam, conforme doutrina majoritária, é feita “à luz da situação jurídica de 

direito material posta pelos autores na petição inicial”. Isto é, examina-se 

hipoteticamente a relação substancial, para extrair dali a possibilidade 

jurídica da demanda, o interesse e a legitimidade. Trata-se de análise 

realizada in status assertionis, ou seja, mediante cognição superficial que 

o juiz faz da relação material. Partindo-se dessa premissa, o autor, na 

qualidade de usuário dos serviços e produtos da requerida, pode requer 

indenização pelos supostos danos sofridos. Se houve (ou não) o 

atendimento dos requisitos necessários para o atendimento do pedido, ou 

ainda se são (ou não) legítimos tais requisitos, são questões afetas ao 

mérito da demanda e suplanta o juízo de cognição superficial intrínseco à 

análise das condições da ação. Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, 

o qual foi instruído com diversos documentos comprobatórios, conforme 

laudo de id. 10656628, que demonstrar que o motor não funcionava. A 

vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. No caso em exame, 

verifico que as provas produzidas no processo são suficientemente aptas 

a formar o convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões 

técnicas não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica 

é prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. No que se refere a preliminar de impossibilidade de 

gratuidade da justiça, a mesma merece ser rejeitada, pois, como é sabido, 

a benesse da gratuidade da justiça no âmbito dos juizados especiais é 

dispensável em sede cognitiva, sendo imprescindível a manifestação 

quanto ou seu deferimento ou não somente em sede recursal. A respeito, 

vejamos o que disciplina a Lei dos Juizados Especiais: Art. 54. O acesso 

ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como outras preliminares ou questões prévias que pendam 

de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo 

a analisar o mérito. Em síntese postula o autor indenização por danos 

materiais e morais, ante vicio no motor de seu veículo, adquirido junto a 

requerida na data de 04/02/2016, o qual possuía 01 ano de garantia, vindo 

a apresentar defeito/fundiu/trancou motor 09 meses após a instalação 

(21/11/2016), tendo a requerida se recusado a efetuar o conserto do 

referido motor, tampouco ressarcir os gastos suportados. Em defesa a 

requerida alega que nos presentes autos discute-se apenas o ultimo 

defeito apresentado no veículo, ou seja, quando fundiu após a troca por 

um motor novo, que pelo carro estar na garantia, a autorização para troca 

da peça, parte exclusivamente da fábrica. Bem como que o reparo não foi 

negado pela requerida, mas sim pela fábrica, por motivo desconhecido da 

ora contestante, embora muito provavelmente em razão da má utilização 

do veículo automotor. Por fim, alega inexistência de danos a serem 

indenizados. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Havendo relação de 

consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso 

porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Observo que a parte 

promovente trouxe aos autos conjunto probatório mínimo apto a constituir 

o seu direito, que somente poderia ser modificado ou extinto com provas 

em contrário lastreadas pela parte promovida, o que não ocorreu. 

Incontroverso que após 3 consecutivos defeitos no motor do veículo 

adquirido junto a requerida, o autor comprou novo motor (id. 10656556), 

com colocação na data de 04/02/2016, pela própria requerida. Contudo, o 

referido motor (novo) apresentou vício/fundiu, na data de 21/11/2016, ou 

seja com apenas 09 meses de uso, sendo guinchado até a concessionária 

TRESCINCO de Cuiabá-MT, – id. 10656571. A controvérsia cinge-se na 

recusa da empresa ré em arcar com as despesas do conserto do motor 

ainda em prazo de garantia, sendo-lhe negado o conserto, anexando 

protocolos de ligação. A requerida aduz que em “06 de junho de 2016, ou 

seja, cinco meses antes do motor do veículo do autor fundir, foi 

constatado pela ora requerida a necessidade da troca da correia dentada, 

entretanto o autor não autorizou a substituição da mesma”, anexando 

orçamento nº 16455 e ordem de serviço nº 35315. No entanto, em análise 

a tais documento anexados ao id. 13004171, não consta nenhuma prova 

de que a requerida teria indicado a necessidade da referida troca, 

tampouco que o autor teria negado tal serviço. Ademais, referida correia 

dentada, foi trocada pela própria requerida no dia 16/07/2015 (id. 

10656648), estando na garantia de rodagem de 120.000 km ou 04 anos e 

meio de uso contados da data da sua última troca, prevalecendo sempre o 

que ocorrer primeiro (id. 10656661). Desta feita, em que pese às 

alegações da parte ré, não há como afastar a sua responsabilidade pelos 

eventos narrados na inicial, pois não se desincumbiu do seu ônus de 

provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora 

art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC, mormente porque 

não carreou aos autos qualquer documento apto a comprovar a 

veracidade de suas alegações. Ressalto, que a sistemática da 

responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Destaco, era obrigação da 

parte ré arcar com as despesas em questão sem qualquer ônus a parte 

autora, a menos que demonstre que o vício/defeito estava fora da garantia 

ou que os defeitos advieram exclusivamente do mau uso do veículo pelo 

autor, sendo inoperante a argumentação em sentido contrário. A atitude da 

parte demandada na tentativa de se eximir de sua responsabilidade em 

arcar com os prejuízos advindos do vício de qualidade apresentado no 
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aludido motor, foi descabida, não observou as exigências de praxe 

pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos 

requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais 

como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes 

na medida reclamada. Pertinente colacionar aos autos acordão referente 

ao primeiro processo interposto pelo autor em desfavor da requerida, não 

sendo caso de coisa julgada por se tratar de vício no motor antigo 

adquirido juntamente com o veículo, sendo o primeiro problema 

apresentado (processo nº 0010237-14.2015.811.0058): RECURSO 

INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO VEÍCULO APRESENTADO 

DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. BICOS DE INJETORES E MOTOR 

TRANCADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSERTO. DANOS 

MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Trata-se de hipótese de vício no veículo apresentado dentro do prazo de 

garantia, na qual postula o Recorrido pela condenação da empresa 

Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 2. 

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a 

responsabilidade pelo vício está disciplinada no art. 18, do CDC. 3. É 

cediço que quem adquire veículo usado, mormente com quase 05 (cinco) 

anos de fabricação, deve proceder com redobrada cautela, não sendo 

legítima a expectativa de que o seu desempenho seja equivalente a de um 

veículo novo, pois é natural que o automóvel apresente desgaste. Todavia, 

quando se trata de defeito no motor, passível de constatação somente 

com a sua abertura, o que não é exigível do comprador, é razoável a 

expectativa de que o motor do veículo não trancará em menos de 06 (seis) 

meses de uso. 4. Desta forma, faz jus o Recorrido ao ressarcimento do 

valor pago com o conserto do veículo, consoante notas fiscais 

colacionadas a exordial. 5. Frise-se ainda, que a assertiva da empresa 

Recorrida de desconhecimento dos fatos não deve prosperar, na medida 

em que propôs um acordo na seara administrativa ao Recorrido, 

assumindo parte dos seus gastos. 6. Danos morais ocorrentes, ante a 

resistência da empresa Recorrente em arcar com os prejuízos suportados 

pelo consumidor com a aparição do vício em seu veículo. Ora, o 

consumidor ao adquirir um bem durável tem a expectativa de que o mesmo 

funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, que não são 

sanados em tempo razoável, se vê frustrado em sua expectativa de 

utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação e indignação, 

que excede os limites dos percalços cotidianos. 7. Quantum indenizatório 

arbitrado que não merece reparos, porquanto adequado ao caso. 8. 

Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. 9. Recurso conhecido e 

improvido. (Recurso Inominado: 0010237-14.2015.811.0058, Juíza 

Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data Do Julgamento: 

11/10/2016 Via de consequência deverá indenizar, não somente, pelos 

danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente caso 

é evidente. No que diz respeito aos danos materiais, destaco, conforme 

pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum 

reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são 

presumíveis. Desse modo, para que haja a condenação da parte 

requerida, é indispensável à comprovação efetiva da extensão dos 

prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito. Por tal 

motivo, é a prova do dano material de fundamental importância na ação 

indenizatória. Considerando que a parte autora fez prova dos valores 

despendidos a título de danos materiais, conforme se depreende do id. 

10656640 e 10656592, perfazendo a quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e 

quinhentos reais), a restituição de tais valores é medida que se impõe. Ao 

lado disso, sopesadas as peculiaridades da espécie em litígio, aliadas 

àquelas próprias que envolveram o evento danoso, tenho que a alegação 

de que na situação em tela não há dano moral, não merece prosperar, 

pois, o acontecimento espelhado nos autos, em que a parte ré não 

disponibiliza a prestação do serviço de forma eficiente, e, adequada, 

mormente por deixar de solucionar o problema administrativamente, 

fazendo com que a parte autora suportasse todos os percalços da má 

prestação de seus serviços, ensejou transtornos que ultrapassaram a 

esfera do mero aborrecimento. Certo é que o descumprimento de contrato 

isoladamente considerado não é suficiente para acolher a pretensão do 

Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da Ré 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora vem sofrendo 

como a má prestação dos serviços da requerida desde o ano de 2015, 

quando adquiriu o veículo AMAROK, vindo o motor fundir por 3 vezes, até 

que este adquiriu novo motor na expectativa de solucionar os problemas, 

contudo, em menos de um ano, em viagem necessitou retornar de guincho, 

tendo a requerida ainda negado assistência e solução, situação 

humilhante para qualquer cidadão que paga por produto. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das 

quantias, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

cobsAisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 
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– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-05.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TIAGO GOMIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000426-05.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE TIAGO GOMIDES 

REQUERIDO: F M C CENTER CAR LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por JOSÉ TIAGO GOMIDES, em desfavor 

de F M C CENTER CAR LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes par 

Existindo preliminares, passo a análise. Primeiramente, afasto a preliminar 

de litisconsórcio necessário. Como se sabe, a aferição da legitimidade ad 

causam, conforme doutrina majoritária, é feita “à luz da situação jurídica de 

direito material posta pelos autores na petição inicial”. Isto é, examina-se 

hipoteticamente a relação substancial, para extrair dali a possibilidade 

jurídica da demanda, o interesse e a legitimidade. Trata-se de análise 

realizada in status assertionis, ou seja, mediante cognição superficial que 

o juiz faz da relação material. Partindo-se dessa premissa, o autor, na 

qualidade de usuário dos serviços e produtos da requerida, pode requer 

indenização pelos supostos danos sofridos. Se houve (ou não) o 

atendimento dos requisitos necessários para o atendimento do pedido, ou 

ainda se são (ou não) legítimos tais requisitos, são questões afetas ao 

mérito da demanda e suplanta o juízo de cognição superficial intrínseco à 

análise das condições da ação. Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, 

o qual foi instruído com diversos documentos comprobatórios, conforme 

laudo de id. 10656628, que demonstrar que o motor não funcionava. A 

vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. No caso em exame, 

verifico que as provas produzidas no processo são suficientemente aptas 

a formar o convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões 

técnicas não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica 

é prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. No que se refere a preliminar de impossibilidade de 

gratuidade da justiça, a mesma merece ser rejeitada, pois, como é sabido, 

a benesse da gratuidade da justiça no âmbito dos juizados especiais é 

dispensável em sede cognitiva, sendo imprescindível a manifestação 

quanto ou seu deferimento ou não somente em sede recursal. A respeito, 

vejamos o que disciplina a Lei dos Juizados Especiais: Art. 54. O acesso 

ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como outras preliminares ou questões prévias que pendam 

de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo 

a analisar o mérito. Em síntese postula o autor indenização por danos 

materiais e morais, ante vicio no motor de seu veículo, adquirido junto a 

requerida na data de 04/02/2016, o qual possuía 01 ano de garantia, vindo 

a apresentar defeito/fundiu/trancou motor 09 meses após a instalação 

(21/11/2016), tendo a requerida se recusado a efetuar o conserto do 

referido motor, tampouco ressarcir os gastos suportados. Em defesa a 

requerida alega que nos presentes autos discute-se apenas o ultimo 

defeito apresentado no veículo, ou seja, quando fundiu após a troca por 

um motor novo, que pelo carro estar na garantia, a autorização para troca 

da peça, parte exclusivamente da fábrica. Bem como que o reparo não foi 

negado pela requerida, mas sim pela fábrica, por motivo desconhecido da 

ora contestante, embora muito provavelmente em razão da má utilização 

do veículo automotor. Por fim, alega inexistência de danos a serem 

indenizados. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Havendo relação de 

consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso 

porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Observo que a parte 

promovente trouxe aos autos conjunto probatório mínimo apto a constituir 

o seu direito, que somente poderia ser modificado ou extinto com provas 

em contrário lastreadas pela parte promovida, o que não ocorreu. 

Incontroverso que após 3 consecutivos defeitos no motor do veículo 

adquirido junto a requerida, o autor comprou novo motor (id. 10656556), 

com colocação na data de 04/02/2016, pela própria requerida. Contudo, o 

referido motor (novo) apresentou vício/fundiu, na data de 21/11/2016, ou 

seja com apenas 09 meses de uso, sendo guinchado até a concessionária 

TRESCINCO de Cuiabá-MT, – id. 10656571. A controvérsia cinge-se na 

recusa da empresa ré em arcar com as despesas do conserto do motor 

ainda em prazo de garantia, sendo-lhe negado o conserto, anexando 

protocolos de ligação. A requerida aduz que em “06 de junho de 2016, ou 

seja, cinco meses antes do motor do veículo do autor fundir, foi 

constatado pela ora requerida a necessidade da troca da correia dentada, 

entretanto o autor não autorizou a substituição da mesma”, anexando 

orçamento nº 16455 e ordem de serviço nº 35315. No entanto, em análise 

a tais documento anexados ao id. 13004171, não consta nenhuma prova 

de que a requerida teria indicado a necessidade da referida troca, 

tampouco que o autor teria negado tal serviço. Ademais, referida correia 

dentada, foi trocada pela própria requerida no dia 16/07/2015 (id. 

10656648), estando na garantia de rodagem de 120.000 km ou 04 anos e 

meio de uso contados da data da sua última troca, prevalecendo sempre o 

que ocorrer primeiro (id. 10656661). Desta feita, em que pese às 

alegações da parte ré, não há como afastar a sua responsabilidade pelos 

eventos narrados na inicial, pois não se desincumbiu do seu ônus de 

provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora 

art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC, mormente porque 

não carreou aos autos qualquer documento apto a comprovar a 

veracidade de suas alegações. Ressalto, que a sistemática da 

responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Destaco, era obrigação da 

parte ré arcar com as despesas em questão sem qualquer ônus a parte 

autora, a menos que demonstre que o vício/defeito estava fora da garantia 

ou que os defeitos advieram exclusivamente do mau uso do veículo pelo 

autor, sendo inoperante a argumentação em sentido contrário. A atitude da 

parte demandada na tentativa de se eximir de sua responsabilidade em 

arcar com os prejuízos advindos do vício de qualidade apresentado no 

aludido motor, foi descabida, não observou as exigências de praxe 

pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos 

requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais 

como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes 

na medida reclamada. Pertinente colacionar aos autos acordão referente 

ao primeiro processo interposto pelo autor em desfavor da requerida, não 

sendo caso de coisa julgada por se tratar de vício no motor antigo 
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adquirido juntamente com o veículo, sendo o primeiro problema 

apresentado (processo nº 0010237-14.2015.811.0058): RECURSO 

INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO VEÍCULO APRESENTADO 

DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. BICOS DE INJETORES E MOTOR 

TRANCADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSERTO. DANOS 

MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Trata-se de hipótese de vício no veículo apresentado dentro do prazo de 

garantia, na qual postula o Recorrido pela condenação da empresa 

Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 2. 

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a 

responsabilidade pelo vício está disciplinada no art. 18, do CDC. 3. É 

cediço que quem adquire veículo usado, mormente com quase 05 (cinco) 

anos de fabricação, deve proceder com redobrada cautela, não sendo 

legítima a expectativa de que o seu desempenho seja equivalente a de um 

veículo novo, pois é natural que o automóvel apresente desgaste. Todavia, 

quando se trata de defeito no motor, passível de constatação somente 

com a sua abertura, o que não é exigível do comprador, é razoável a 

expectativa de que o motor do veículo não trancará em menos de 06 (seis) 

meses de uso. 4. Desta forma, faz jus o Recorrido ao ressarcimento do 

valor pago com o conserto do veículo, consoante notas fiscais 

colacionadas a exordial. 5. Frise-se ainda, que a assertiva da empresa 

Recorrida de desconhecimento dos fatos não deve prosperar, na medida 

em que propôs um acordo na seara administrativa ao Recorrido, 

assumindo parte dos seus gastos. 6. Danos morais ocorrentes, ante a 

resistência da empresa Recorrente em arcar com os prejuízos suportados 

pelo consumidor com a aparição do vício em seu veículo. Ora, o 

consumidor ao adquirir um bem durável tem a expectativa de que o mesmo 

funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, que não são 

sanados em tempo razoável, se vê frustrado em sua expectativa de 

utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação e indignação, 

que excede os limites dos percalços cotidianos. 7. Quantum indenizatório 

arbitrado que não merece reparos, porquanto adequado ao caso. 8. 

Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. 9. Recurso conhecido e 

improvido. (Recurso Inominado: 0010237-14.2015.811.0058, Juíza 

Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data Do Julgamento: 

11/10/2016 Via de consequência deverá indenizar, não somente, pelos 

danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente caso 

é evidente. No que diz respeito aos danos materiais, destaco, conforme 

pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum 

reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são 

presumíveis. Desse modo, para que haja a condenação da parte 

requerida, é indispensável à comprovação efetiva da extensão dos 

prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito. Por tal 

motivo, é a prova do dano material de fundamental importância na ação 

indenizatória. Considerando que a parte autora fez prova dos valores 

despendidos a título de danos materiais, conforme se depreende do id. 

10656640 e 10656592, perfazendo a quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e 

quinhentos reais), a restituição de tais valores é medida que se impõe. Ao 

lado disso, sopesadas as peculiaridades da espécie em litígio, aliadas 

àquelas próprias que envolveram o evento danoso, tenho que a alegação 

de que na situação em tela não há dano moral, não merece prosperar, 

pois, o acontecimento espelhado nos autos, em que a parte ré não 

disponibiliza a prestação do serviço de forma eficiente, e, adequada, 

mormente por deixar de solucionar o problema administrativamente, 

fazendo com que a parte autora suportasse todos os percalços da má 

prestação de seus serviços, ensejou transtornos que ultrapassaram a 

esfera do mero aborrecimento. Certo é que o descumprimento de contrato 

isoladamente considerado não é suficiente para acolher a pretensão do 

Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da Ré 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora vem sofrendo 

como a má prestação dos serviços da requerida desde o ano de 2015, 

quando adquiriu o veículo AMAROK, vindo o motor fundir por 3 vezes, até 

que este adquiriu novo motor na expectativa de solucionar os problemas, 

contudo, em menos de um ano, em viagem necessitou retornar de guincho, 

tendo a requerida ainda negado assistência e solução, situação 

humilhante para qualquer cidadão que paga por produto. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das 

quantias, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

cobsAisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-32.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSON NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000021-32.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LEONILSON NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS C/C LUCROS CESSANTES proposta por LEONILSON NUNES DA 

SILVA em desfavor de MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA. Decido. 

Considerando que a parte reclamada, apesar de devidamente citada, não 

compareceu à audiência de conciliação, bem como não apresentou 

contestação, conforme se extrai do id. 14121465 e 14121661, DECRETO A 

SUA REVELIA. No entanto, é necessário ressaltar que a revelia faz 

presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de 

direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do 

pedido, pois deve o Juiz verificar se tem fundamento o direito pleiteado 

pela parte autora. Nesse sentido: TJ MG - EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO 

POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS - EFEITOS DA REVELIA - 

PRESUNÇÃO RELATIVA - LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR 

-INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REVISÃO DO VALOR DEVIDO - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Os efeitos da revelia não 

implicam, por si só, na procedência imediata do pedido. A presunção 

advinda da revelia é relativa, sendo legítimo ao julgador dar ao feito a 

solução que entender cabível de acordo com o princípio do livre 

convencimento motivado. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 2006.019121-3, REL. 

DES. PAULO ALFEU PUCCINELLI, TERCEIRA TURMA CÍVEL, 18.12.2006). 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. Sustenta a parte autora que sofreu acidente na 

data de 05/09/2017 em razão da construção, pela requerida, de uma 

lombada/quebra-molas na Avenida Deputado Aldo Ribeiro Borges sem a 

devida sinalização. Pela regra do Código de Processo Civil compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Analisando detidamente os fatos 

alegados pela parte autora, em cotejo com os documentos colacionados 

aos autos, tenho que a responsabilidade da requerida não restou 

comprovada. Em que pese o esforço argumentativo da parte requerente, 

verifico não existirem nos autos meios comprobatórios que tornem suas 

alegações consistentes. Conforme o Boletim de Ocorrência de id. 

11602322 anexado pelo autor, a polícia se deslocou ao local do acidente 

sendo informada pelo próprio requerente que “perdeu o controle de sua 

motocicleta ao passar por um quebra-molas vindo a cair no chão, disse 

que não viu a placa de aviso”, cuja conclusão disso é no sentido de que a 

requerida sinalizou o local e o acidente ocorreu por negligência da parte 

autora. Ausente a juntada que qualquer imagem/fotografia do local. Á 

parte autora cabe o ônus de demonstrar minimamente o direito alegado, 

contudo não produziu provas suficientes, não tendo requerido também 

produção de provas em juízo, por meio de audiência de instrução. Desta 

feita, outrossim, as despesas requeridas a título de dano material e lucro 

cessante, restam prejudicadas, haja vista, não restar comprovado nos 

autos a responsabilidade da requerida. Nessa senda, a norma processual 

civil além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos 

à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar 

quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o 

fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não 

desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de 

improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” 

(Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - 

São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus 

probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma 

regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. No que diz respeito aos danos morais, em que pese às 

razões apresentadas, não vislumbro em momento algum ter havido 

violação aos direitos da personalidade da reclamante através de condutas 

atribuída à reclamada. Destaco, o dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Outrossim, o insucesso de negociações 

eventualmente entabuladas pelas partes após o acidente fazem parte da 

rotina de quem, extrajudicialmente, postula reparação, e não ensejam o 

surgimento de mácula moral, visto inexistir dever jurídico de assunção 

privada de culpa. Tais contratempos constituem situações do cotidiano e 

da vida em sociedade que não assume a conotação de violação à moral, 

razão pela qual afasto a pretensão indenizatória a este título. Ante o 

exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: - DECRETAR a 

REVELIA DA PARTE REQUERIDA, com fundamento no art. 20 da Lei n.º 

9.099/95; - JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da 

legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 

12.153/09, art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o 

prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 

27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss... Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 23 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS OAB - SP285781 

(ADVOGADO(A))

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010023-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NAYRA RINALDI BENTO 

REQUERIDO: SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
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JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente reiterou o pedido de constrição de 

bens da parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me 

concluso para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de 

identificar a existência de veículos penhoráveis em nome do executado 

não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na obtenção 

dessas informações mediante consulta ao DETRAN, assim como dispensa 

o exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do 

devedor – STJ, REsp 1.347.222-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

julgado em 25/8/2015, DJe 2/9/2015 -, motivo pelo qual DEFIRO o pedido e 

informo/esclareço que em pesquisa no sistema RENAJUD não foi 

constatada a existência do(s) veículo(s) em propriedade do(s) 

executado(s). No que se refere ao pedido de penhora on-line pelo sistema 

BACENJUD, há prioridade no dinheiro a fim de possibilitar ao 

credor/exequente a efetivação/pagamento do seu crédito, o qual ocorre, 

inclusive, de maneira mais eficiente, célere e simples. A Corte Especial do 

STJ ao apreciar o Resp. 1.112.943/MA - Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 

em 15.9.2010 -, aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC c/c 

a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, ratificou a orientação no sentido de 

que, no regime da Lei n. 11.382/2006, não há mais necessidade do prévio 

esgotamento das diligências de localização de bens outros/quaisquer do 

devedor/executado como ato necessário antecedente a efetivar a 

penhora online. Ocorre que a reiteração deve obedecer ao critério de 

razoabilidade e aparenta abusiva, entre hipóteses outras, quando não 

decorrido tempo suficiente sem que tenham sido localizados bens 

suficientes para saldar o débito ou a parte credora/exequente sequer se 

desincumbe de seu ônus de demonstrar modificação na situação 

econômico-financeira do devedor/executado. Nesses termos: “PROCESSO 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISTEMA 

BACENJUD. NOVA TENTATIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 

AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA 

DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 

AGRAVO INTERNO DA ANATEL DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de 

origem, diante das circunstâncias fáticas dos autos, e com base nos 

princípios da razoabilidade e da adequação, concluído não ter sido 

evidenciada a modificação na situação econômica do devedor a justificar 

nova tentativa de bloqueio de ativos no Sistema BACENJUD, é inviável o 

acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, porquanto 

demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, medida 

vedada em sede de Recurso Especial. 2. Agravo Interno da ANATEL 

desprovido”. (AgInt no AREsp 1033618/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

31/08/2017) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD. 

REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO DO 

TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 

DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO 

EXECUTADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que, em se 

tratando de execução fiscal, o novo pedido de busca de ativos financeiros 

por meio do Sistema BACENJUD pode ser deferido, desde que observado 

o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, 

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013; REsp 

1.328.067/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. 

Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou que não foi 

demonstrada a ocorrência de nenhum fato novo que indique a eficácia da 

constrição novamente requerida, tampouco houve mudança na situação 

patrimonial dos executados. Rever esse entendimento demandaria 

necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de 

recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. Precedentes: 

AgInt no AREsp 607.869/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 21/2/2017; AgInt no REsp 1.600.344/RS, Rel. Min. Sergio 

Kukina, Primeira Turma, DJe 19/10/2016. 3. Agravo interno não provido”. 

(AgInt no AREsp 1017895/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017) 

Consequentemente e porque sem fato novo que justifique, pois a tentativa 

anterior foi realiza no mês pretérito, INDEFIRO a reiteração do pedido e 

DETERMINO que intime o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio 

lícito, a fim de que indique(m) bens passíveis de penhora, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos 

ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para 

a garantia do débito, no mesmo prazo suso, manifestar(em) se possui(em) 

interesse na expedição de certidão de dívida para inscrição do(s) 

executado(s)/devedor(es) no cadastro de inadimplentes, frise-se, sob 

sua(s) responsabilidade(s), nos termos do Enunciado n. 76 do FONAJE. 

Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 24 de novembro de 2018 - 

08:44:51. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-14.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000061-14.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SUELI MEDEIROS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por SUELI 

MEDEIROS em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese 

se confunde com a análise do próprio mérito. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Passo 

a análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 556 de 732



deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente, não reconhecendo o débito junto a requerida. Em que pese 

às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado contrato assinado e documentos pessoais, que demonstram a 

relação contratual entre as partes, restando comprovado de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito – id. 14323112 e 

14323183. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 133,27 (cento e trinta 

e três reais e vinte e sete centavos), com juros e correção monetária a 

partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação 

retirar as restrições do nome do autor. Desse modo, com lastro nas 

provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que 

agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa de 2% e de honorários de 10%, ambos sobre o valor 

da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a 

parte autora ao pagamento da quantia de R$ 133,27 (cento e trinta e três 

reais e vinte e sete centavos), relativo às faturas em aberto, com juros e 

correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada 

logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. - Na forma da 

fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000061-14.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SUELI MEDEIROS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por SUELI 

MEDEIROS em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese 

se confunde com a análise do próprio mérito. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Passo 

a análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente, não reconhecendo o débito junto a requerida. Em que pese 

às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado contrato assinado e documentos pessoais, que demonstram a 

relação contratual entre as partes, restando comprovado de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 
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da parte autora nos órgãos restritivos de crédito – id. 14323112 e 

14323183. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 133,27 (cento e trinta 

e três reais e vinte e sete centavos), com juros e correção monetária a 

partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação 

retirar as restrições do nome do autor. Desse modo, com lastro nas 

provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que 

agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa de 2% e de honorários de 10%, ambos sobre o valor 

da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a 

parte autora ao pagamento da quantia de R$ 133,27 (cento e trinta e três 

reais e vinte e sete centavos), relativo às faturas em aberto, com juros e 

correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada 

logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. - Na forma da 

fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000059-44.2018.8.11.0038 REQUERENTE: DEJANIRA PEREIRA ALVES 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

DEJANIRA PEREIRA ALVES DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL 

S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. 

Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação retirado de 

site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter 

anexado aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, 

não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por fim, rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese 

se confunde com a análise do próprio mérito. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de 

endereço não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Passo a análise do mérito. Pelo que se extrai da inicial, e 

dos documentos que acompanham, verifico que a parte reclamante teve 

seu nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada. Sustenta a parte autora que a 

negativação é indevida, decorrente de serviços não contratados. Por 

outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende a regularidade do 

débito, tendo em vista, que os serviços foram contratados pela parte 

autora. Alega que não houve qualquer conduta irregular praticada, 

inexistindo responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é 

oriunda do inadimplemento do contrato, regularmente, aderido pela parte 

autora, isto é, existe um contrato inadimplido, ensejador da restrição 

declinada na inicial. Argumenta que não há comprovação dos supostos 

danos morais sofridos pela parte autora e que os fatos não passaram de 

mero aborrecimento. Por fim, pugna pela condenação da requerida em 

litigância de má fé, e improcedência in totum da pretensão autoral. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Em sua peça 

de defesa a reclamada anexa um contrato “Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP” (id 14321543), assinado pela autora por 

meio de sua impressão digital, bem como cópia de seus documentos 

pessoais. Como se verifica da cédula de identidade acostada a inicial, e 

ainda anexada ao contrato, resta claro que a autora é analfabeta. 

Notadamente, o fato de ser analfabeta não impede a prática de ato da vida 

civil pelo portador dessa situação, mas, como forma de se assegurar a 

lisura do negócio jurídico, exige a lei que este seja solene. Conforme 

explica Arnaldo Rizzardo: “o analfabeto, por não saber ler e nem 

escrever, não pode contrair obrigação por instrumento particular, sendo 

obrigatória a escritura pública. Mesmo que terceira pessoa assine a rogo 

do analfabeto, estando este presente e apondo sua impressão digital, a 

fiança não adquire validade, em razão da forma especial ordenada pelo 

art. 819 (art. 1.483 do Código anterior), e do conteúdo constante no art. 

166, incisos IV e V (art. 145, incisos III e IV, do Código pretérito: 'É nulo o 

negócio jurídico quando: ... III não revestir a forma prescrita em lei; V for 

preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua 

validade.' Na hipótese dos autos, portanto, a manifestação dessa vontade 

não obedeceu à solenidade prevista em lei, qual seja, firmado por escritura 
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pública ou, quando por instrumento particular, assim o for através de 

procurador constituído por instrumento público, o que não se verifica na 

espécie. Da mesma forma estabelece a Jurisprudência, em caso de 

analfabetismo, uma vez que reputa necessário que o contratante deva ser 

representado por escritura pública ou por meio de procurador legalmente 

constituído, sob pena de nulidade, como já dito. Vejamos: “APELAÇÃO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA - EVIDENCIADA A VULNERABILIDADE DA AUTORA, UMA 

VEZ QUE É IDOSA E APARENTEMENTE ANALFABETA OU DE POUCA 

INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO 

FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES À AUTORA ACERCA DO ALCANCE E 

SENTIDO DO CONTRATO - RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO - MANTIDA A ANULAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO 

ENTRE AS PARTES - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

DESCABIMENTO - CAUSA DE PEQUENO VALOR FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 4º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.” 

(TJ-SP, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 16/06/2015, 

28ª Câmara de Direito Privado). “ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. 

RESTITUIÇÃO E PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS 

Empréstimo Bancário Consignado Prestações descontadas junto aos 

proventos de aposentadoria do autor junto ao INSS Autor que é analfabeto 

e nega a realização do aludido empréstimo Contrato firmado por impressão 

digital - Afronta a normas e princípios jurídicos Nulidade Inteligência dos 

arts. 166, inciso V e 222, ambos do Código Civil Precedentes Restituição 

das prestações pagas, atualizadas de cada desembolso Procedência 

parcial da ação que merece ser mantida, por seus jurídicos fundamentos - 

Inteligência do art. 252, do RITJESP - Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 

00007792020128260200 SP 0000779-20.2012.8.26.0200, Relator: Lígia 

Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 25/02/2014, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/02/2014). Assim, não demonstrado pelo 

requerido o cumprimento das formalidades legais para a formalização do 

contrato, a contratação revela-se nula de pleno direito. Como corolário 

natural, imperioso o reconhecimento da nulidade do contrato e de todos os 

efeitos da contratação, com fulcro no art. 166, inciso V, do Código Civil e 

art. 51, do Código de Defesa do Consumidor e, em consequência, de rigor 

declarar inexigíveis quaisquer cobranças efetivadas pela parte requerida 

em relação ao contrato ora declarado nulo, bem como a devolução dos 

valores eventualmente pagos. Noutro giro, inexistente o dano moral ante a 

ausência de prova má-fé da requerida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. 

ANALFABETO. AUSENCIA DE ESCRITURA PÚBLICA OU PROCURADOR 

CONSTITUIDO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS. Apesar de o analfabeto ser plenamente capaz de 

praticar determinados atos na esfera civil, a contratação de empréstimo 

bancário somente deve ser feito por escritura pública ou através de 

procurador constituído. Para se configurar o direito à indenização, 

incumbe ao autor comprovar o dano, nexo de causalidade e a culpa. Não 

sendo demonstrados tais elementos, a pretensão inaugural deve ser 

rechaçada. Meros aborrecimentos não são suscetíveis de ensejar 

reparação por dano moral. - Não tendo a instituição financeira agido com 

dolo ou má-fé, descabe devolução em dobro, mas, sim, de forma simples 

d o s  v a l o r e s  c o b r a d o s  i n d e v i d a m e n t e . ”  ( T J M G ,  A C 

10534110001540001/MG, Rel. Moacyr Lobato, 9ª C.Cível, Julg. 05.03.2013, 

Public. 11.03.2013). Como visto acima, não há dano moral indenizável. 

Veja-se que somente é indenizável o dano que se tem na dor anímica, 

desde que assuma caráter razoável, numa equação entre a 

suscetibilidade individual da vítima (que não se admite excessiva, para não 

se transformar a figura em motivo de satisfação pessoal e enriquecimento 

injusto) e a potencialidade lesiva do ato do agressor (que deve ser capaz 

de causar incômodo relevante ao ofendido). Apenas deve ser indenizado 

aquele dano que causar sofrimento ou humilhação com interferência no 

comportamento psicológico do indivíduo. A toda evidência, a indenização 

por dano moral não pode ser banalizada. Meros aborrecimentos não são 

passíveis de indenização. Ensina Sérgio Cavalieri Filho, em seu livro 

“Responsabilidade Civil”: “Nessa linha de princípio, só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desiquilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos."(FILHO, SÉRGIO CAVALIERI, Responsabilidade 

Civil. 2ª ed. Malheiros Editores, 1998, p. 78). Como dito, não é o caso dos 

autos. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: - DECLARAR 

a NULIDADE DO CONTRATO discutido nos autos, a inexistência de relação 

jurídica entre as partes, bem como dos débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a 

partir da intimação desta. - JULGAR IMPROCEDENTE os danos morais; - 

Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, bem como o 

pedido contraposto, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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DEJANIRA PEREIRA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000059-44.2018.8.11.0038 REQUERENTE: DEJANIRA PEREIRA ALVES 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

DEJANIRA PEREIRA ALVES DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL 

S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. 

Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de documento 
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imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação retirado de 

site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter 

anexado aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, 

não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por fim, rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese 

se confunde com a análise do próprio mérito. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de 

endereço não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Passo a análise do mérito. Pelo que se extrai da inicial, e 

dos documentos que acompanham, verifico que a parte reclamante teve 

seu nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada. Sustenta a parte autora que a 

negativação é indevida, decorrente de serviços não contratados. Por 

outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende a regularidade do 

débito, tendo em vista, que os serviços foram contratados pela parte 

autora. Alega que não houve qualquer conduta irregular praticada, 

inexistindo responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é 

oriunda do inadimplemento do contrato, regularmente, aderido pela parte 

autora, isto é, existe um contrato inadimplido, ensejador da restrição 

declinada na inicial. Argumenta que não há comprovação dos supostos 

danos morais sofridos pela parte autora e que os fatos não passaram de 

mero aborrecimento. Por fim, pugna pela condenação da requerida em 

litigância de má fé, e improcedência in totum da pretensão autoral. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Em sua peça 

de defesa a reclamada anexa um contrato “Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP” (id 14321543), assinado pela autora por 

meio de sua impressão digital, bem como cópia de seus documentos 

pessoais. Como se verifica da cédula de identidade acostada a inicial, e 

ainda anexada ao contrato, resta claro que a autora é analfabeta. 

Notadamente, o fato de ser analfabeta não impede a prática de ato da vida 

civil pelo portador dessa situação, mas, como forma de se assegurar a 

lisura do negócio jurídico, exige a lei que este seja solene. Conforme 

explica Arnaldo Rizzardo: “o analfabeto, por não saber ler e nem 

escrever, não pode contrair obrigação por instrumento particular, sendo 

obrigatória a escritura pública. Mesmo que terceira pessoa assine a rogo 

do analfabeto, estando este presente e apondo sua impressão digital, a 

fiança não adquire validade, em razão da forma especial ordenada pelo 

art. 819 (art. 1.483 do Código anterior), e do conteúdo constante no art. 

166, incisos IV e V (art. 145, incisos III e IV, do Código pretérito: 'É nulo o 

negócio jurídico quando: ... III não revestir a forma prescrita em lei; V for 

preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua 

validade.' Na hipótese dos autos, portanto, a manifestação dessa vontade 

não obedeceu à solenidade prevista em lei, qual seja, firmado por escritura 

pública ou, quando por instrumento particular, assim o for através de 

procurador constituído por instrumento público, o que não se verifica na 

espécie. Da mesma forma estabelece a Jurisprudência, em caso de 

analfabetismo, uma vez que reputa necessário que o contratante deva ser 

representado por escritura pública ou por meio de procurador legalmente 

constituído, sob pena de nulidade, como já dito. Vejamos: “APELAÇÃO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA - EVIDENCIADA A VULNERABILIDADE DA AUTORA, UMA 

VEZ QUE É IDOSA E APARENTEMENTE ANALFABETA OU DE POUCA 

INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO 

FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES À AUTORA ACERCA DO ALCANCE E 

SENTIDO DO CONTRATO - RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO - MANTIDA A ANULAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO 

ENTRE AS PARTES - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

DESCABIMENTO - CAUSA DE PEQUENO VALOR FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 4º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.” 

(TJ-SP, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 16/06/2015, 

28ª Câmara de Direito Privado). “ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. 

RESTITUIÇÃO E PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS 

Empréstimo Bancário Consignado Prestações descontadas junto aos 

proventos de aposentadoria do autor junto ao INSS Autor que é analfabeto 

e nega a realização do aludido empréstimo Contrato firmado por impressão 

digital - Afronta a normas e princípios jurídicos Nulidade Inteligência dos 

arts. 166, inciso V e 222, ambos do Código Civil Precedentes Restituição 

das prestações pagas, atualizadas de cada desembolso Procedência 

parcial da ação que merece ser mantida, por seus jurídicos fundamentos - 

Inteligência do art. 252, do RITJESP - Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 

00007792020128260200 SP 0000779-20.2012.8.26.0200, Relator: Lígia 

Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 25/02/2014, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/02/2014). Assim, não demonstrado pelo 

requerido o cumprimento das formalidades legais para a formalização do 

contrato, a contratação revela-se nula de pleno direito. Como corolário 

natural, imperioso o reconhecimento da nulidade do contrato e de todos os 

efeitos da contratação, com fulcro no art. 166, inciso V, do Código Civil e 

art. 51, do Código de Defesa do Consumidor e, em consequência, de rigor 

declarar inexigíveis quaisquer cobranças efetivadas pela parte requerida 

em relação ao contrato ora declarado nulo, bem como a devolução dos 

valores eventualmente pagos. Noutro giro, inexistente o dano moral ante a 

ausência de prova má-fé da requerida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. 

ANALFABETO. AUSENCIA DE ESCRITURA PÚBLICA OU PROCURADOR 

CONSTITUIDO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS. Apesar de o analfabeto ser plenamente capaz de 

praticar determinados atos na esfera civil, a contratação de empréstimo 

bancário somente deve ser feito por escritura pública ou através de 

procurador constituído. Para se configurar o direito à indenização, 

incumbe ao autor comprovar o dano, nexo de causalidade e a culpa. Não 

sendo demonstrados tais elementos, a pretensão inaugural deve ser 

rechaçada. Meros aborrecimentos não são suscetíveis de ensejar 

reparação por dano moral. - Não tendo a instituição financeira agido com 

dolo ou má-fé, descabe devolução em dobro, mas, sim, de forma simples 

d o s  v a l o r e s  c o b r a d o s  i n d e v i d a m e n t e . ”  ( T J M G ,  A C 

10534110001540001/MG, Rel. Moacyr Lobato, 9ª C.Cível, Julg. 05.03.2013, 

Public. 11.03.2013). Como visto acima, não há dano moral indenizável. 

Veja-se que somente é indenizável o dano que se tem na dor anímica, 

desde que assuma caráter razoável, numa equação entre a 

suscetibilidade individual da vítima (que não se admite excessiva, para não 

se transformar a figura em motivo de satisfação pessoal e enriquecimento 

injusto) e a potencialidade lesiva do ato do agressor (que deve ser capaz 

de causar incômodo relevante ao ofendido). Apenas deve ser indenizado 

aquele dano que causar sofrimento ou humilhação com interferência no 

comportamento psicológico do indivíduo. A toda evidência, a indenização 

por dano moral não pode ser banalizada. Meros aborrecimentos não são 

passíveis de indenização. Ensina Sérgio Cavalieri Filho, em seu livro 

“Responsabilidade Civil”: “Nessa linha de princípio, só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desiquilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos."(FILHO, SÉRGIO CAVALIERI, Responsabilidade 

Civil. 2ª ed. Malheiros Editores, 1998, p. 78). Como dito, não é o caso dos 

autos. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: - DECLARAR 

a NULIDADE DO CONTRATO discutido nos autos, a inexistência de relação 

jurídica entre as partes, bem como dos débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a 

partir da intimação desta. - JULGAR IMPROCEDENTE os danos morais; - 

Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, bem como o 

pedido contraposto, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 
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interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-59.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000058-59.2018.8.11.0038 REQUERENTE: BENTO RODRIGUES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, 

tendo como partes BENTO RODRIGUES DE ALMEIDA e TELEFONICA 

BRASIL S.A., em que a parte autora deixou de comparecer à audiência 

para a qual foi intimada (id. 14321298). É o necessário. Decido. A 

reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente 

intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até 

a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, 

arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, 

sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à 

sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, 

condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que 

no caso de apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá 

ser isenta do pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 

9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante BENTO 

RODRIGUES DE ALMEIDA, no pagamento das custas, taxas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. 

Desnecessária a intimação da parte reclamante, da sentença de extinção 

do feito sem a apreciação do mérito por sua ausência às audiências de 

conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação 

da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo 

se tiver advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 

isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000058-59.2018.8.11.0038 REQUERENTE: BENTO RODRIGUES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, 

tendo como partes BENTO RODRIGUES DE ALMEIDA e TELEFONICA 

BRASIL S.A., em que a parte autora deixou de comparecer à audiência 

para a qual foi intimada (id. 14321298). É o necessário. Decido. A 

reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente 

intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até 

a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, 

arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, 

sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à 

sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, 

condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que 

no caso de apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá 

ser isenta do pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 

9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante BENTO 

RODRIGUES DE ALMEIDA, no pagamento das custas, taxas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. 

Desnecessária a intimação da parte reclamante, da sentença de extinção 

do feito sem a apreciação do mérito por sua ausência às audiências de 

conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação 

da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo 

se tiver advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 

isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 
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____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ENIO GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000057-74.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ENIO GOMES PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ENIO GOMES 

PEREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a 

preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a juntada de 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. No que diz respeito à preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o referido documento não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Passo a análise do mérito. Apesar das argumentações trazidas 

pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu 

de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema produzidas unilateralmente. A requerida não 

anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar 

a contratação ou os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. Adota-se, no caso, a Teoria 

do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça 

destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar 

com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade 

somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes do 

nexo, o que não ocorreu no caso. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, sendo possível fazê-lo através da expedição de ofício ao 

cadastro/banco de dados. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito 

discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 
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monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido de condenação em litigância 

de má fé, bem como o pedido contraposto; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000057-74.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ENIO GOMES PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ENIO GOMES 

PEREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a 

preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a juntada de 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. No que diz respeito à preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o referido documento não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Passo a análise do mérito. Apesar das argumentações trazidas 

pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu 

de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema produzidas unilateralmente. A requerida não 

anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar 

a contratação ou os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. Adota-se, no caso, a Teoria 

do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça 

destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar 

com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade 

somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes do 

nexo, o que não ocorreu no caso. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 563 de 732



da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, sendo possível fazê-lo através da expedição de ofício ao 

cadastro/banco de dados. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito 

discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido de condenação em litigância 

de má fé, bem como o pedido contraposto; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-89.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CRISTINO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000056-89.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO CRISTINO ROSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo 

como partes ANTONIO CRISTINO ROSA e TELEFONICA BRASIL S.A., em 

que a parte autora deixou de comparecer à audiência para a qual foi 

intimada (id. 14320329). É o necessário. Decido. A reclamante deixou de 

comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para o ato, 

assim como não apresentou justificativa para isso até a abertura da 

solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – 

que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem 

justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte 

nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que no caso de 

apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do 

pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 

9.099/1995 preceitua que a extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do 

Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I 

-, bem como CONDENO a parte reclamante ANTONIO CRISTINO ROSA, no 

pagamento das custas, taxas e despesas processuais. Sem honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da 

parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a apreciação do 

mérito por sua ausência às audiências de conciliação e julgamento, 

correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 

1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado 

constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o 

trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte 

sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na 

informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na 

margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de 

certidão, possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e 

parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-89.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CRISTINO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000056-89.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO CRISTINO ROSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo 

como partes ANTONIO CRISTINO ROSA e TELEFONICA BRASIL S.A., em 

que a parte autora deixou de comparecer à audiência para a qual foi 

intimada (id. 14320329). É o necessário. Decido. A reclamante deixou de 

comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para o ato, 

assim como não apresentou justificativa para isso até a abertura da 

solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – 

que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem 

justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte 

nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que no caso de 

apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do 

pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 

9.099/1995 preceitua que a extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do 

Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I 

-, bem como CONDENO a parte reclamante ANTONIO CRISTINO ROSA, no 

pagamento das custas, taxas e despesas processuais. Sem honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da 

parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a apreciação do 

mérito por sua ausência às audiências de conciliação e julgamento, 

correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 

1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado 

constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o 

trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte 

sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na 

informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na 

margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de 

certidão, possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e 

parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-07.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FATIMA CANDIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000055-07.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ANDREIA DE FATIMA 

CANDIDO SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por ANDREIA DE FATIMA CANDIDO SILVA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Por fim, rejeito a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde 

com a análise do próprio mérito. Passo a análise do mérito. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema e supostas fatura 

produzidas unilateralmente. A requerida não anexou contrato, gravação, 

ou qualquer documento capaz de comprovar a contratação ou os débitos 

cobrados. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação 

de seus serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 
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CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, podendo fazê-lo através da expedição de ofício ao cadastro/banco 

de dados. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé, bem como o pedido contraposto; 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000055-07.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ANDREIA DE FATIMA 

CANDIDO SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por ANDREIA DE FATIMA CANDIDO SILVA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Por fim, rejeito a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde 

com a análise do próprio mérito. Passo a análise do mérito. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema e supostas fatura 

produzidas unilateralmente. A requerida não anexou contrato, gravação, 

ou qualquer documento capaz de comprovar a contratação ou os débitos 

cobrados. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação 

de seus serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 566 de 732



informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, podendo fazê-lo através da expedição de ofício ao cadastro/banco 

de dados. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé, bem como o pedido contraposto; 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-52.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MARIA CANDIDA DE MELO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010167-52.2014.8.11.0038 REQUERENTE: EDNEIA MARIA CANDIDA DE 

MELO COELHO REQUERIDO: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO 

SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes EDNEIA MARIA 

CANDIDA DE MELO COELHO e ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO 

SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES, em que intimada a parte 

credora/exequente para indicar bens, deixou o prazo transcorrer in albis. 

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Não 

logrando êxito em indicar bens passíveis de penhora, providência 

essencial ao regular andamento do feito, a extinção é medida que se 

impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica às 

execuções de título judicial e extrajudicial – Enunciado n. 75 do FONAJE, 

com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Isso posto, com 

fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO/PEDIDO(S) e AUTORIZO a devolução do(s) documento(s) 

ao(s) credor(es)/exequente(s), caso algum original tenha sido 

apresentado/entregue na Secretaria do Juizado Especial quando do 

processamento. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, caso requerido expressamente pelo(s) credor(es) e 

assumindo o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, 

EXPEÇA certidão de dívida para fins de inscrição do(s) 

devedor(es)/executado(s) no cadastro de inadimplentes/restritivos de 

crédito/banco de dados, frise, sob sua(s) responsabilidade(s), nos termos 
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do Enunciado 76 do FONAJE. Eventuais valores disponíveis e vinculados 

ao processo deverão ser disponibilizados para a parte 

credora/exequente, quem deverá, caso não tenha feito, disponibilizar os 

dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará judicial de 

levantamento. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive, entregando ao(s) 

credor(es) exequente(s), no caso de requerimento expresso, certidão do 

seu crédito como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção 

do nome do executado no Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do 

FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, 

DEFIRO eventual pedido de expedição de certidão de teor da decisão no 

sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in 

albis o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, 

§ 1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018 - 14:55:36. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-25.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MAYARA INACIO FIGUEIREDO PASCOAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010119-25.2016.8.11.0038 REQUERENTE: KATIA MAYARA INACIO 

FIGUEIREDO PASCOAL REQUERIDO: SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - 

ME Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 

38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes KATIA MAYARA INACIO FIGUEIREDO 

PASCOAL e SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - ME, em que, no decorrer 

do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à 

credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, 

que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018 - 

15:14:21. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-25.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MAYARA INACIO FIGUEIREDO PASCOAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010119-25.2016.8.11.0038 REQUERENTE: KATIA MAYARA INACIO 

FIGUEIREDO PASCOAL REQUERIDO: SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - 

ME Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 

38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes KATIA MAYARA INACIO FIGUEIREDO 

PASCOAL e SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - ME, em que, no decorrer 

do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à 

credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, 

que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 
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PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018 - 

15:14:21. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-79.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERREIRA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010193-79.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROBSON FERREIRA 

RAMALHO REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 

do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a 

relação de credores atualizada, que servirá como base para o exercício 

da opção de pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial 

homologado pelo MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos 

da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores 

Concursais deverão escolher entre as opções de pagamento de seus 

respectivos créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada 

pelo Grupo Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há 

precedentes dos STJ nos sentidos de que “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015), que “A aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial conduzem à suspensão 

dos atos executivos originários de outros órgãos judiciais” e, portanto, a 

extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de 

recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de 

seus termos e caso não implementada a aludida condição resolutiva, por 

expressa disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 

1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018 - 21:22:00. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-79.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERREIRA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010193-79.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROBSON FERREIRA 

RAMALHO REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 

do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a 

relação de credores atualizada, que servirá como base para o exercício 

da opção de pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial 

homologado pelo MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos 

da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores 

Concursais deverão escolher entre as opções de pagamento de seus 

respectivos créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada 

pelo Grupo Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há 

precedentes dos STJ nos sentidos de que “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015), que “A aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial conduzem à suspensão 

dos atos executivos originários de outros órgãos judiciais” e, portanto, a 

extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de 

recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de 

seus termos e caso não implementada a aludida condição resolutiva, por 

expressa disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 

1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 
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9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018 - 21:22:00. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-22.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MEDEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000054-22.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RAFAEL MEDEIROS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, 

tendo como partes RAFAEL MEDEIROS DA SILVA e TELEFONICA BRASIL 

S.A., em que a parte autora deixou de comparecer à audiência para a qual 

foi intimada (id. 14320250). É o necessário. Decido. O autor interpôs a 

presente ação em razão da negativação efetuada pela requerida. Foi 

designada audiência de conciliação, a qual ocorreu sem o comparecimento 

do reclamante, tendo o procurador requerido prazo para juntada de 

justificativa, o que não fizera. Desta feita, em busca pelo sistema PJE 

ver i f i ca -se  que o  au to r  possu i  ou t ro  p rocesso  n º 

1000053-37.2018.8.11.0038, em desfavor do Banco Bradesco, tendo o 

procurador anexado documento comprovando que o requerido 

encontra-se preso na cadeia pública de Araputanga-MT. A reclamante 

deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para 

o ato, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o 

processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem justo 

motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação 

ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, 

ante a desídia, observando, todavia, que no caso de apresentação de 

justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das 

despesas processuais/custas. Desta feita, ante a ausência justificada do 

reclamante, por estar segregado na Cadeia Pública a fim de cumprir pena 

definitiva, o mesmo será inseto despesas processuais/custas. O § 1º do 

art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. ISSO 

POSTO, JULGO EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - 

LEI N. 9.099/1995, ART. 51, I. Sem honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da 

sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua 

ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo 

recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c 

Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - 

Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o trânsito em 

julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte sucumbente, 

intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na informação do 

valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na margem da 

distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de certidão, 

possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte 

final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-22.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MEDEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000054-22.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RAFAEL MEDEIROS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, 

tendo como partes RAFAEL MEDEIROS DA SILVA e TELEFONICA BRASIL 

S.A., em que a parte autora deixou de comparecer à audiência para a qual 

foi intimada (id. 14320250). É o necessário. Decido. O autor interpôs a 

presente ação em razão da negativação efetuada pela requerida. Foi 

designada audiência de conciliação, a qual ocorreu sem o comparecimento 

do reclamante, tendo o procurador requerido prazo para juntada de 

justificativa, o que não fizera. Desta feita, em busca pelo sistema PJE 

ver i f i ca -se  que o  au to r  possu i  ou t ro  p rocesso  n º 

1000053-37.2018.8.11.0038, em desfavor do Banco Bradesco, tendo o 

procurador anexado documento comprovando que o requerido 

encontra-se preso na cadeia pública de Araputanga-MT. A reclamante 

deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para 

o ato, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o 

processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem justo 

motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação 

ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, 

ante a desídia, observando, todavia, que no caso de apresentação de 

justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das 

despesas processuais/custas. Desta feita, ante a ausência justificada do 

reclamante, por estar segregado na Cadeia Pública a fim de cumprir pena 

definitiva, o mesmo será inseto despesas processuais/custas. O § 1º do 

art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. ISSO 

POSTO, JULGO EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - 

LEI N. 9.099/1995, ART. 51, I. Sem honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da 
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sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua 

ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo 

recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c 

Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - 

Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o trânsito em 

julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte sucumbente, 

intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na informação do 

valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na margem da 

distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de certidão, 

possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte 

final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-37.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MEDEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000053-37.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RAFAEL MEDEIROS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes RAFAEL MEDEIROS DA SILVA e 

TELEFONICA BRASIL S.A., em que a parte autora deixou de comparecer à 

audiência para a qual foi intimada (id. 14320250). É o necessário. Decido. 

O autor interpôs a presente ação em razão da negativação efetuada pela 

requerida. Foi designada audiência de conciliação, a qual ocorreu sem o 

comparecimento do reclamante, tendo o procurador anexado documento 

comprovando que o requerido encontra-se preso na cadeia pública de 

Araputanga-MT. A reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar 

de devidamente intimada para o ato, determinando a legislação – Lei n. 

9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do 

mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer 

PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, 

todavia, que no caso de apresentação de justificativa suficiente da 

ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. Desta feita, ante a ausência justificada do 

reclamante, por estar segregado na Cadeia Pública a fim de cumprir pena 

definitiva, o mesmo será inseto despesas processuais/custas. O § 1º do 

art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. ISSO 

POSTO, JULGO EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - 

LEI N. 9.099/1995, ART. 51, I. Sem honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da 

sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua 

ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo 

recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c 

Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - 

Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o trânsito em 

julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte sucumbente, 

intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na informação do 

valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na margem da 

distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de certidão, 

possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte 

final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-37.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MEDEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000053-37.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RAFAEL MEDEIROS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes RAFAEL MEDEIROS DA SILVA e 

TELEFONICA BRASIL S.A., em que a parte autora deixou de comparecer à 

audiência para a qual foi intimada (id. 14320250). É o necessário. Decido. 

O autor interpôs a presente ação em razão da negativação efetuada pela 

requerida. Foi designada audiência de conciliação, a qual ocorreu sem o 

comparecimento do reclamante, tendo o procurador anexado documento 

comprovando que o requerido encontra-se preso na cadeia pública de 

Araputanga-MT. A reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar 

de devidamente intimada para o ato, determinando a legislação – Lei n. 

9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do 

mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer 

PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, 

todavia, que no caso de apresentação de justificativa suficiente da 

ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. Desta feita, ante a ausência justificada do 

reclamante, por estar segregado na Cadeia Pública a fim de cumprir pena 

definitiva, o mesmo será inseto despesas processuais/custas. O § 1º do 

art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. ISSO 

POSTO, JULGO EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - 
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LEI N. 9.099/1995, ART. 51, I. Sem honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da 

sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua 

ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo 

recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c 

Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - 

Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o trânsito em 

julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte sucumbente, 

intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na informação do 

valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na margem da 

distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de certidão, 

possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte 

final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-40.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CAMILO DA SILVA MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000359-40.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RENATO CAMILO DA SILVA 

MAMEDES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por RENATO CAMILO DA SILVA MAMEDES em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A., em que foi REQUERIDO pela parte reclamante a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. Verifica-se 

que a autora anexou pedido de desistência antes da audiência de 

conciliação (id. 14569154). A desistência do prosseguimento do processo, 

corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status 

alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante RENATO CAMILO DA 

SILVA MAMEDES (id. 14569154), em momento anterior a audiência de 

conciliação, ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 

485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-40.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CAMILO DA SILVA MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000359-40.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RENATO CAMILO DA SILVA 

MAMEDES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por RENATO CAMILO DA SILVA MAMEDES em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A., em que foi REQUERIDO pela parte reclamante a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. Verifica-se 

que a autora anexou pedido de desistência antes da audiência de 

conciliação (id. 14569154). A desistência do prosseguimento do processo, 

corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status 

alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante RENATO CAMILO DA 

SILVA MAMEDES (id. 14569154), em momento anterior a audiência de 

conciliação, ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 

485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 
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Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-25.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000360-25.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ILMA RIBEIRO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ILMA RIBEIRO 

em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Passo a análise do mérito. Apesar das argumentações trazidas 

pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu 

de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema e supostas faturas produzidas 

unilateralmente. A requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer 

documento capaz de comprovar a contratação ou os débitos cobrados. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, fazendo-o através da expedição de ofício ao cadastro restritivo. - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 
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406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-25.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000360-25.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ILMA RIBEIRO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ILMA RIBEIRO 

em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Passo a análise do mérito. Apesar das argumentações trazidas 

pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu 

de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema e supostas faturas produzidas 

unilateralmente. A requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer 

documento capaz de comprovar a contratação ou os débitos cobrados. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 
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descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, fazendo-o através da expedição de ofício ao cadastro restritivo. - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-36.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FRANCISCO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000066-36.2018.8.11.0038 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO 

FRANCISCO ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE 

RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por CARLOS ALBERTO FRANCISCO ALVES em face de BANCO 

BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Existindo preliminares, passo ao julgamento. Afirma 

a reclamada que a pretensão do reclamante está prescrita, conforme 

dispõe o art. 206, § 3º do Código Civil. No caso, por se tratar de relação de 

consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de 

Defesa do consumidor. Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. 

Afasto a preliminar de ausência de interesse processual, e ainda ausência 

de pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito 

a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, 

incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Passo a 

análise do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A parte reclamada contestou o pedido, 

alegando que o dano moral só se configura com a resistência injustificada 

e comprovada da parte contra a pretensão deduzida, não havendo que 

falar em dano moral. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Verifica-se que a requerida não anexou contrato, extrato 

bancário ou outro documento que comprove a existência de débito em 

aberto presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre 

útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 
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Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes SCPC, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, fazendo-o através da expedição de ofício ao cadastro 

restritivo de crédito mencionado. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito 

discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-36.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FRANCISCO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000066-36.2018.8.11.0038 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO 

FRANCISCO ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE 

RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por CARLOS ALBERTO FRANCISCO ALVES em face de BANCO 

BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Existindo preliminares, passo ao julgamento. Afirma 

a reclamada que a pretensão do reclamante está prescrita, conforme 

dispõe o art. 206, § 3º do Código Civil. No caso, por se tratar de relação de 

consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de 

Defesa do consumidor. Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. 

Afasto a preliminar de ausência de interesse processual, e ainda ausência 

de pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito 

a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, 

incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Passo a 

análise do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A parte reclamada contestou o pedido, 

alegando que o dano moral só se configura com a resistência injustificada 

e comprovada da parte contra a pretensão deduzida, não havendo que 

falar em dano moral. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Verifica-se que a requerida não anexou contrato, extrato 

bancário ou outro documento que comprove a existência de débito em 

aberto presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 
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reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre 

útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes SCPC, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, fazendo-o através da expedição de ofício ao cadastro 

restritivo de crédito mencionado. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito 

discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-54.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000371-54.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELIAS DA CONCEICAO 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL proposta 

por ELIAS DA CONCEICAO SILVA em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminares, passo ao julgamento. Afirma a reclamada que a pretensão do 

reclamante está prescrita, conforme dispõe o art. 206, § 3º do Código Civil. 

No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o prazo 

quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor. 

Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. Rejeito a preliminar 

alegada na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado 
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Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e necessidade 

de perícia grafotécnica. A análise dessas deve ser feita com extrema 

cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado 

Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente 

necessária para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não 

se verifica no caso dos autos. A vedação de produção de prova pericial 

no âmbito dos Juizados não significa que as partes não possam trazer 

laudos ou outras provas idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. 

No caso em exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não terem a complexidade alegada, 

de modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a 

competência do Juizado Especial Cível para a causa. Afasto a preliminar 

de ausência de interesse processual, e ainda ausência de pretensão 

resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo 

pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e 

XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o 

comprovante de endereço não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil. Passo a análise do mérito. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré 

demonstrou de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram 

a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Em 

que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer 

conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular 

de um direito ante a existência de relação jurídica entre as partes 

regularmente pactuada conforme se extrai dos documentos acostados 

pela parte reclamada, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. 

Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, e o 

que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro 

no CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial; - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância 

de má fé; Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-54.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000371-54.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELIAS DA CONCEICAO 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL proposta 

por ELIAS DA CONCEICAO SILVA em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminares, passo ao julgamento. Afirma a reclamada que a pretensão do 

reclamante está prescrita, conforme dispõe o art. 206, § 3º do Código Civil. 

No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o prazo 

quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor. 

Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. Rejeito a preliminar 

alegada na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado 

Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e necessidade 

de perícia grafotécnica. A análise dessas deve ser feita com extrema 

cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado 

Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente 

necessária para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não 

se verifica no caso dos autos. A vedação de produção de prova pericial 

no âmbito dos Juizados não significa que as partes não possam trazer 

laudos ou outras provas idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. 

No caso em exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não terem a complexidade alegada, 

de modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a 

competência do Juizado Especial Cível para a causa. Afasto a preliminar 

de ausência de interesse processual, e ainda ausência de pretensão 

resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo 

pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e 

XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 
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adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o 

comprovante de endereço não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil. Passo a análise do mérito. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré 

demonstrou de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram 

a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Em 

que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer 

conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular 

de um direito ante a existência de relação jurídica entre as partes 

regularmente pactuada conforme se extrai dos documentos acostados 

pela parte reclamada, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. 

Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, e o 

que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro 

no CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial; - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância 

de má fé; Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000395-82.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALCIONE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS em face de EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminares suscitadas. Enfrento-as. No que se refere a 

preliminar de impossibilidade de gratuidade da justiça, a mesma merece ser 

rejeitada, pois, como é sabido, a benesse da gratuidade da justiça no 

âmbito dos juizados especiais é dispensável em sede cognitiva, sendo 

imprescindível a manifestação quanto ou seu deferimento ou não somente 

em sede recursal. A respeito, vejamos o que disciplina a Lei dos Juizados 

Especiais: Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro 

grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que não possui contrato 

junto a requerida, desconhecendo qualquer dívida. O acervo probatório 

existente nos autos são aptos a corroborar a existência de relação 

contratual entre as partes, não tendo a autora anexado aos autos 

nenhuma prova de que quitou os débitos, não comprovante minimamente 

suas alegações. Em que pese às argumentações da parte reclamante, não 

vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, 

sim, exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica 

entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Desta 

feita, resta comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos débitos 

que ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos 

de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 
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direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 303,34 (trezentos e 

três reais e trinta e quatro centavos), com juros e correção monetária a 

partir do vencimento, devendo a reclamada logo após a quitação retirar as 

restrições do nome do autor. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO 

CONTRAPOSTO para condenar a parte autora ao pagamento da quantia 

de R$ 303,34 (trezentos e três reais e trinta e quatro centavos) relativo às 

faturas em aberto, com juros e correção monetária a partir do vencimento, 

devendo a reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome 

do autor. - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância 

de má fé; Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000395-82.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALCIONE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS em face de EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminares suscitadas. Enfrento-as. No que se refere a 

preliminar de impossibilidade de gratuidade da justiça, a mesma merece ser 

rejeitada, pois, como é sabido, a benesse da gratuidade da justiça no 

âmbito dos juizados especiais é dispensável em sede cognitiva, sendo 

imprescindível a manifestação quanto ou seu deferimento ou não somente 

em sede recursal. A respeito, vejamos o que disciplina a Lei dos Juizados 

Especiais: Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro 

grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que não possui contrato 

junto a requerida, desconhecendo qualquer dívida. O acervo probatório 

existente nos autos são aptos a corroborar a existência de relação 

contratual entre as partes, não tendo a autora anexado aos autos 

nenhuma prova de que quitou os débitos, não comprovante minimamente 

suas alegações. Em que pese às argumentações da parte reclamante, não 

vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, 

sim, exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica 

entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Desta 

feita, resta comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos débitos 

que ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos 

de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 
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relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 303,34 (trezentos e 

três reais e trinta e quatro centavos), com juros e correção monetária a 

partir do vencimento, devendo a reclamada logo após a quitação retirar as 

restrições do nome do autor. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO 

CONTRAPOSTO para condenar a parte autora ao pagamento da quantia 

de R$ 303,34 (trezentos e três reais e trinta e quatro centavos) relativo às 

faturas em aberto, com juros e correção monetária a partir do vencimento, 

devendo a reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome 

do autor. - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância 

de má fé; Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Processo Número: 1000101-93.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO OSVALDO DE PAULA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000101-93.2018.8.11.0038 REQUERENTE: HELIO OSVALDO DE PAULA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por HELIO OSVALDO DE 

PAULA em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃOPADRONIZADOS NPL I. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, 

nos termos do artigo 355, inc. II, do Código de Processo Civil. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, 

haja vista que a requerida não anexou nenhum documento assinado pela 

parte autora, não que se falar em necessidade de perícia. Passo a análise 

do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A reclamada contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com a 

empresa Natura Cosméticos S/A, tendo a autora sido notificada da cessão 

de crédito. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação. Não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte reclamante, comprovante dos débitos ou até mesmo 

assinatura na referida notificação cessão de débitos, a fim de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outras restrições 

comerciais posteriores a que está sendo discutida neste feito, razão pela 

qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 581 de 732



desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto 

da presente ação, fazendo-o através da expedição de ofício ao cadastro 

restritivo indicado. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Processo Número: 1000101-93.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO OSVALDO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000101-93.2018.8.11.0038 REQUERENTE: HELIO OSVALDO DE PAULA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por HELIO OSVALDO DE 

PAULA em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃOPADRONIZADOS NPL I. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, 

nos termos do artigo 355, inc. II, do Código de Processo Civil. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, 

haja vista que a requerida não anexou nenhum documento assinado pela 

parte autora, não que se falar em necessidade de perícia. Passo a análise 

do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A reclamada contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com a 

empresa Natura Cosméticos S/A, tendo a autora sido notificada da cessão 

de crédito. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação. Não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte reclamante, comprovante dos débitos ou até mesmo 

assinatura na referida notificação cessão de débitos, a fim de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outras restrições 
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comerciais posteriores a que está sendo discutida neste feito, razão pela 

qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto 

da presente ação, fazendo-o através da expedição de ofício ao cadastro 

restritivo indicado. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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HELIO OSVALDO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000100-11.2018.8.11.0038 REQUERENTE: HELIO OSVALDO DE PAULA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por HELIO OSVALDO DE 

PAULA em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃOPADRONIZADOS NPL I. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, 

nos termos do artigo 355, inc. II, do Código de Processo Civil. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, 

haja vista que a requerida não anexou nenhum documento assinado pela 

parte autora, não que se falar em necessidade de perícia. Passo a análise 

do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A reclamada contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com a 

Caixa Econômica Federal, tendo a autora sido notificada da cessão de 

crédito. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte 

reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré 

em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado 

pela parte reclamante, comprovante dos débitos ou até mesmo assinatura 

na referida notificação cessão de débitos, a fim de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da reclamante para a referida contratação. A inserção do 

nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 
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INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outras restrições 

comerciais posteriores, a que está sendo discutida neste feito, razão pela 

qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto 

da presente ação, fazendo-o através da expedição de ofício ao cadastro 

restritivo indicado. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-11.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO OSVALDO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000100-11.2018.8.11.0038 REQUERENTE: HELIO OSVALDO DE PAULA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por HELIO OSVALDO DE 

PAULA em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃOPADRONIZADOS NPL I. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, 

nos termos do artigo 355, inc. II, do Código de Processo Civil. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, 

haja vista que a requerida não anexou nenhum documento assinado pela 

parte autora, não que se falar em necessidade de perícia. Passo a análise 

do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A reclamada contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com a 

Caixa Econômica Federal, tendo a autora sido notificada da cessão de 

crédito. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte 

reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré 

em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado 

pela parte reclamante, comprovante dos débitos ou até mesmo assinatura 

na referida notificação cessão de débitos, a fim de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da reclamante para a referida contratação. A inserção do 

nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 
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compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outras restrições 

comerciais posteriores, a que está sendo discutida neste feito, razão pela 

qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto 

da presente ação, fazendo-o através da expedição de ofício ao cadastro 

restritivo indicado. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-92.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010315-92.2016.8.11.0038 REQUERENTE: JOSIMAR DE SALES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes JOSIMAR DE SALES e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 

em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. Ademais, expedi alvará de 

levantamento para restituir ao devedor/executado o saldo remanescente e 

em excesso de penhora. As intimações no Juizado Especial serão feitas 

na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 27 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-92.2016.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010315-92.2016.8.11.0038 REQUERENTE: JOSIMAR DE SALES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes JOSIMAR DE SALES e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 

em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. Ademais, expedi alvará de 

levantamento para restituir ao devedor/executado o saldo remanescente e 

em excesso de penhora. As intimações no Juizado Especial serão feitas 

na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 27 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-35.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BRAVO BRACARROTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000079-35.2018.8.11.0038 REQUERENTE: DIEGO BRAVO 

BRACARROTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE 

RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por DIEGO BRAVO BRACARROTO em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Existindo preliminares, passo ao julgamento. Afasto 

a preliminar de ausência de interesse processual, e ainda ausência de 

pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a 

vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, 

incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Indefiro a 

preliminar de inépcia da petição inicial, haja vista que o documento 

anexado pelo autor foi retirado junto à órgão oficial (CDL de 

Araputanga-MT). Passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, em razão de um débito 

que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome do reclamante pela reclamada. A parte reclamada 

contestou o pedido, alegando que o dano moral só se configura com a 

resistência injustificada e comprovada da parte contra a pretensão 

deduzida, não havendo que falar em dano moral. Alega ainda contratação 

de cartão de crédito, o qual possuí débitos em aberto gerando a 

negativação. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Afirma a requerida que o débito é existente e devido pelo autor, pois este 

manteve relacionamento com o banco reclamado mediante a utilização do 

serviço de cartão de crédito HSBC GOLDCARD VISA, por meio dos 

números 4406941436225111 e 446941436225210, não quitando o 

pagamento das faturas vencidas (último pagamento realizado em 

10/05/2015 no valor de R$ 50,00), motivo pelo qual ocasionou a 

negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, afirma o autor 

que solicitou o cancelamento dos referidos cartões na data de 02/12/2016, 

anexando consulta de cartão expedido pela requerida no id. 12638197, o 

qual demonstra o cancelamento dos cartões na referida data (CANC. 

CLIENTE). A requerida afirma que os débitos que ensejaram a negativação 

ocorreram em data anterior ao cancelamento solicitado pelo autor 

(02/12/2016). No entanto, resta comprovado que no momento da 

solicitação de cancelamento o autor não possuía débitos em aberto, o que 

certamente impediria o cancelamento. Ademais, a requerida anexa faturas, 

as quais demonstram que após a fatura de 10/05/2015, não ocorreu mais 

utilização do cartão pelo autor, não constando debito anterior na fatura 

seguinte, ou compras capazes de ensejar o valor cobrado. Cumpre 

consignar ainda que, a negativação ocorreu após o pedido de 

cancelamento do cartão pelo autor. Destarte, conquanto tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a 

referida contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Restando caracterizada a falha 

e a abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada 

à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 586 de 732



indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Tendo o mesmo anexado comprovante da tentativa 

de solução administrativa. Desta feita, considerando as situações acima 

mencionada, entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado 

no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor condizente com os 

prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, fazendo-o através da expedição de ofício 

ao cadastro restritivo indicado. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito 

discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-35.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BRAVO BRACARROTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000079-35.2018.8.11.0038 REQUERENTE: DIEGO BRAVO 

BRACARROTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE 

RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por DIEGO BRAVO BRACARROTO em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Existindo preliminares, passo ao julgamento. Afasto 

a preliminar de ausência de interesse processual, e ainda ausência de 

pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a 

vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, 

incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Indefiro a 

preliminar de inépcia da petição inicial, haja vista que o documento 

anexado pelo autor foi retirado junto à órgão oficial (CDL de 

Araputanga-MT). Passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, em razão de um débito 

que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome do reclamante pela reclamada. A parte reclamada 

contestou o pedido, alegando que o dano moral só se configura com a 
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resistência injustificada e comprovada da parte contra a pretensão 

deduzida, não havendo que falar em dano moral. Alega ainda contratação 

de cartão de crédito, o qual possuí débitos em aberto gerando a 

negativação. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Afirma a requerida que o débito é existente e devido pelo autor, pois este 

manteve relacionamento com o banco reclamado mediante a utilização do 

serviço de cartão de crédito HSBC GOLDCARD VISA, por meio dos 

números 4406941436225111 e 446941436225210, não quitando o 

pagamento das faturas vencidas (último pagamento realizado em 

10/05/2015 no valor de R$ 50,00), motivo pelo qual ocasionou a 

negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, afirma o autor 

que solicitou o cancelamento dos referidos cartões na data de 02/12/2016, 

anexando consulta de cartão expedido pela requerida no id. 12638197, o 

qual demonstra o cancelamento dos cartões na referida data (CANC. 

CLIENTE). A requerida afirma que os débitos que ensejaram a negativação 

ocorreram em data anterior ao cancelamento solicitado pelo autor 

(02/12/2016). No entanto, resta comprovado que no momento da 

solicitação de cancelamento o autor não possuía débitos em aberto, o que 

certamente impediria o cancelamento. Ademais, a requerida anexa faturas, 

as quais demonstram que após a fatura de 10/05/2015, não ocorreu mais 

utilização do cartão pelo autor, não constando debito anterior na fatura 

seguinte, ou compras capazes de ensejar o valor cobrado. Cumpre 

consignar ainda que, a negativação ocorreu após o pedido de 

cancelamento do cartão pelo autor. Destarte, conquanto tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a 

referida contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Restando caracterizada a falha 

e a abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada 

à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Tendo o mesmo anexado comprovante da tentativa 

de solução administrativa. Desta feita, considerando as situações acima 

mencionada, entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado 

no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor condizente com os 

prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, fazendo-o através da expedição de ofício 

ao cadastro restritivo indicado. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito 

discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-57.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANZELIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000041-57.2017.8.11.0038 REQUERENTE: IVANZELIA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

IVANZELIA RODRIGUES DA SILVA em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Conforme o modo permissivo e inovador, do § 3º do art. 292 do NCPC que 

estabelece que o juiz corrija, de ofício o valor da causa quando verificar 

que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao 

proveito econômico perseguido pelo autor, determino a retificação do valor 

dado a causa ao montante de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos 

e oitenta reais), com base no valor do salário mínimo vigente a época da 

propositura da ação (2017). Retifique-se o valor da causa. Inexistindo 

preliminares, passo a análise do mérito. Aduz o reclamante que a parte 

demandada inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes, porém, que 

desconhece o contrato que ensejou essa negativação. Sustentou que tal 

evento lhe causou danos de ordem moral e material. A parte ré apresentou 

resposta, na qual sustentou, em resumo, a existência do débito, a 

regularidade da negativação creditícia e a inocorrência de dano moral, 

além de exibir documentos. Saliento que a administração dos meios de 

prova incumbe ao magistrado, destinatário final dessa atividade realizada 

para o esclarecimento dos fatos sobre os quais versa o litígio, a quem 

cabe apreciar livremente os elementos de prova, por força do disposto no 

artigo 371 do Código de Processo Civil, consagrador do princípio da 

persuasão racional. E, no exercício desse poder de valorar as provas, o 

juiz está autorizado a se restringir àquela que, além de ser mais 

esclarecedora, seja também a mais célere e compatível com o princípio da 

razoável duração do processo previsto no artigo 5°, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal e no artigo 139, inciso II, do mencionado Código. No 

mérito, o pedido é improcedente. O Código de Defesa do Consumidor, 

regula as relações de consumo desenvolvidas entre o consumidor e o 

fornecedor de produtos ou prestador de serviços. É o consumidor definido 

no seu artigo 2º, “caput”, como “toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, enquanto o 

fornecedor é descrito no artigo 3º do mesmo diploma legal, como “toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços”. Já no parágrafo 2º desse mesmo artigo 3º, há a definição de 

serviço, como “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista”. No amplo conceito legal de serviço, portanto, incluem-se as 

atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras por sua natureza 

creditícia. Aplica-se, portanto, à controvérsia o Código de Defesa do 

Consumidor, por se referir à operação creditícia destinada a servir a 

destinatário final. Ressalto que a configuração do ato ilícito exige uma 

conduta antijurídica ou contrária a uma norma preexistente ou, ainda, o 

exercício abusivo de um direito reconhecido, que causa um mal 

desnecessário e injusto, o que não se evidencia na hipótese. Ora, a parte 

demandada provou ser cessionária do crédito sobre o qual versa a 

presente demanda (id. 14339870), indicou a origem da relação jurídica que 

ensejou a dívida, bem como conta bancaria e extrato. Tais circunstâncias 

se revelam suficientes para a demonstração da existência de vínculo 

contratual e da exigibilidade do débito. A parte ré, na qualidade de 

cessionária do crédito, está, portanto, apta a exigir o pagamento ou utilizar 

medida coercitiva destinada a estimular o devedor a cumprir o 

compromisso por ele assumido. Acrescento que a cessão de crédito 

apenas é vedada, em conformidade com o artigo 286 do Código Civil, se a 

isso se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção e, nessa 

última hipótese, a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao 

cessionário de boa-fé, se não constar no instrumento da obrigação. 

Desse modo, não existindo no instrumento de contrato firmado pela parte 

autora nenhum impedimento à cessão de crédito, está se efetivou 

regularmente. Ressalto que a norma contida no artigo 290, primeira parte, 

do Código Civil não impossibilita a cessão de crédito, nem exonera o 

devedor do cumprimento da obrigação, mas, de acordo com o artigo 292 

do mencionado Código, apenas enseja a ineficácia da transmissão, se 

houver pagamento ao credor primitivo, o que não se evidenciou. Além 

disso, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode 

o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido, por força 

do artigo 293 do Código Civil, incluindo-se dentre essas providências a 

negativação creditícia do inadimplente. Havendo mora do devedor, que não 

cumpriu a obrigação no tempo e pelo modo convencionados, surgiu para a 

credora a faculdade de incluir o nome da inadimplente em cadastros de 

restrição ao crédito, os quais atuam como proteção e prevenção contra os 

que insistem em agir à margem das regras postas e se afastam dos 

princípios da moral e da boa-fé que devem nortear as relações civis e 

comerciais, segundo o ensinamento do Desembargador Rui Stoco (in 

“Tratado de Responsabilidade Civil”, Editora Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 6ª edição, p. 1.784). Trata-se de meio legítimo de exigir o pagamento 

do valor devido, estando tal conduta abrangida pela excludente de ilicitude 

do exercício regular de um direito reconhecido, que, por força do disposto 

no artigo 188, inciso I, do Código Civil, afasta o dever de indenizar, por não 

haver nenhum prejuízo ao direito alheio. Cumpre salientar, outrossim, que a 

incidência da Lei nº 8.078/90, também conhecida como Código de Defesa 

do Consumidor, que regula as relações de consumo desenvolvidas entre o 

consumidor e o fornecedor de produtos ou prestador de serviços, em 

nada modifica tal conclusão, pois não pode a legislação consumerista ser 

utilizada para subverter a ordem jurídica. É certo que o consumidor, por 

sua hipossuficiência e vulnerabilidade, necessita de proteção especial 

para que não fique sujeito ao poderio econômico dos fornecedores de 

produtos e serviços ao mercado, que dispõem de maiores informações e 

meios de defesa uns contra os outros, mas essa tutela regulada pela Lei 

8.078/90, não pode ir além do necessário e suficiente para assegurar a 

liberdade de contratar nem operar sobre qualquer aspecto da relação 

contratual em que se não tenha verificado essa vulnerabilidade ou 

hipossuficiência, sob pena de servir ao desvirtuamento das relações 

contratuais regulares, comprometendo a segurança jurídica. Acrescento 

que a parte demandada, ao solicitar o registro da inadimplência em 

cadastro de restrição ao crédito, apenas desempenhou atividade 

econômica, em total conformidade com o disposto no artigo 170 da 

Constituição Federal, agindo dentro dos limites legais. Inocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ademais o 

irrefutado documento de id. 14339879, demonstra a existência de 

restrições creditícias anteriores àquela que se discute nestes autos, 

promovida por credores diversos e estranhos à lide. Nesse passo, não 

tendo a autora demonstrado – ônus dela - que tais restrições foram 

impugnadas com êxito, afigura-se plenamente aplicável a Súmula 385 do 

Col. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento'. Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, 

pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do 

CPC. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora; - JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé; - 

RETIFIQUE-SE O VALOR DA CAUSA para constar a quantia de R$ 

37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), com base no 

valor do salário mínimo vigente a época da propositura da ação (2017). 
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Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 27 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-57.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANZELIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000041-57.2017.8.11.0038 REQUERENTE: IVANZELIA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

IVANZELIA RODRIGUES DA SILVA em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Conforme o modo permissivo e inovador, do § 3º do art. 292 do NCPC que 

estabelece que o juiz corrija, de ofício o valor da causa quando verificar 

que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao 

proveito econômico perseguido pelo autor, determino a retificação do valor 

dado a causa ao montante de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos 

e oitenta reais), com base no valor do salário mínimo vigente a época da 

propositura da ação (2017). Retifique-se o valor da causa. Inexistindo 

preliminares, passo a análise do mérito. Aduz o reclamante que a parte 

demandada inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes, porém, que 

desconhece o contrato que ensejou essa negativação. Sustentou que tal 

evento lhe causou danos de ordem moral e material. A parte ré apresentou 

resposta, na qual sustentou, em resumo, a existência do débito, a 

regularidade da negativação creditícia e a inocorrência de dano moral, 

além de exibir documentos. Saliento que a administração dos meios de 

prova incumbe ao magistrado, destinatário final dessa atividade realizada 

para o esclarecimento dos fatos sobre os quais versa o litígio, a quem 

cabe apreciar livremente os elementos de prova, por força do disposto no 

artigo 371 do Código de Processo Civil, consagrador do princípio da 

persuasão racional. E, no exercício desse poder de valorar as provas, o 

juiz está autorizado a se restringir àquela que, além de ser mais 

esclarecedora, seja também a mais célere e compatível com o princípio da 

razoável duração do processo previsto no artigo 5°, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal e no artigo 139, inciso II, do mencionado Código. No 

mérito, o pedido é improcedente. O Código de Defesa do Consumidor, 

regula as relações de consumo desenvolvidas entre o consumidor e o 

fornecedor de produtos ou prestador de serviços. É o consumidor definido 

no seu artigo 2º, “caput”, como “toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, enquanto o 

fornecedor é descrito no artigo 3º do mesmo diploma legal, como “toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços”. Já no parágrafo 2º desse mesmo artigo 3º, há a definição de 

serviço, como “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista”. No amplo conceito legal de serviço, portanto, incluem-se as 

atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras por sua natureza 

creditícia. Aplica-se, portanto, à controvérsia o Código de Defesa do 

Consumidor, por se referir à operação creditícia destinada a servir a 

destinatário final. Ressalto que a configuração do ato ilícito exige uma 

conduta antijurídica ou contrária a uma norma preexistente ou, ainda, o 

exercício abusivo de um direito reconhecido, que causa um mal 

desnecessário e injusto, o que não se evidencia na hipótese. Ora, a parte 

demandada provou ser cessionária do crédito sobre o qual versa a 

presente demanda (id. 14339870), indicou a origem da relação jurídica que 

ensejou a dívida, bem como conta bancaria e extrato. Tais circunstâncias 

se revelam suficientes para a demonstração da existência de vínculo 

contratual e da exigibilidade do débito. A parte ré, na qualidade de 

cessionária do crédito, está, portanto, apta a exigir o pagamento ou utilizar 

medida coercitiva destinada a estimular o devedor a cumprir o 

compromisso por ele assumido. Acrescento que a cessão de crédito 

apenas é vedada, em conformidade com o artigo 286 do Código Civil, se a 

isso se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção e, nessa 

última hipótese, a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao 

cessionário de boa-fé, se não constar no instrumento da obrigação. 

Desse modo, não existindo no instrumento de contrato firmado pela parte 

autora nenhum impedimento à cessão de crédito, está se efetivou 

regularmente. Ressalto que a norma contida no artigo 290, primeira parte, 

do Código Civil não impossibilita a cessão de crédito, nem exonera o 

devedor do cumprimento da obrigação, mas, de acordo com o artigo 292 

do mencionado Código, apenas enseja a ineficácia da transmissão, se 

houver pagamento ao credor primitivo, o que não se evidenciou. Além 

disso, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode 

o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido, por força 

do artigo 293 do Código Civil, incluindo-se dentre essas providências a 

negativação creditícia do inadimplente. Havendo mora do devedor, que não 

cumpriu a obrigação no tempo e pelo modo convencionados, surgiu para a 

credora a faculdade de incluir o nome da inadimplente em cadastros de 

restrição ao crédito, os quais atuam como proteção e prevenção contra os 

que insistem em agir à margem das regras postas e se afastam dos 

princípios da moral e da boa-fé que devem nortear as relações civis e 

comerciais, segundo o ensinamento do Desembargador Rui Stoco (in 

“Tratado de Responsabilidade Civil”, Editora Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 6ª edição, p. 1.784). Trata-se de meio legítimo de exigir o pagamento 

do valor devido, estando tal conduta abrangida pela excludente de ilicitude 

do exercício regular de um direito reconhecido, que, por força do disposto 

no artigo 188, inciso I, do Código Civil, afasta o dever de indenizar, por não 

haver nenhum prejuízo ao direito alheio. Cumpre salientar, outrossim, que a 

incidência da Lei nº 8.078/90, também conhecida como Código de Defesa 

do Consumidor, que regula as relações de consumo desenvolvidas entre o 

consumidor e o fornecedor de produtos ou prestador de serviços, em 

nada modifica tal conclusão, pois não pode a legislação consumerista ser 

utilizada para subverter a ordem jurídica. É certo que o consumidor, por 

sua hipossuficiência e vulnerabilidade, necessita de proteção especial 

para que não fique sujeito ao poderio econômico dos fornecedores de 

produtos e serviços ao mercado, que dispõem de maiores informações e 

meios de defesa uns contra os outros, mas essa tutela regulada pela Lei 

8.078/90, não pode ir além do necessário e suficiente para assegurar a 

liberdade de contratar nem operar sobre qualquer aspecto da relação 

contratual em que se não tenha verificado essa vulnerabilidade ou 

hipossuficiência, sob pena de servir ao desvirtuamento das relações 

contratuais regulares, comprometendo a segurança jurídica. Acrescento 

que a parte demandada, ao solicitar o registro da inadimplência em 

cadastro de restrição ao crédito, apenas desempenhou atividade 

econômica, em total conformidade com o disposto no artigo 170 da 
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Constituição Federal, agindo dentro dos limites legais. Inocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ademais o 

irrefutado documento de id. 14339879, demonstra a existência de 

restrições creditícias anteriores àquela que se discute nestes autos, 

promovida por credores diversos e estranhos à lide. Nesse passo, não 

tendo a autora demonstrado – ônus dela - que tais restrições foram 

impugnadas com êxito, afigura-se plenamente aplicável a Súmula 385 do 

Col. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento'. Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, 

pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do 

CPC. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora; - JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé; - 

RETIFIQUE-SE O VALOR DA CAUSA para constar a quantia de R$ 

37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), com base no 

valor do salário mínimo vigente a época da propositura da ação (2017). 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 27 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-76.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RECHIELLI PEREIRA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000376-76.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RECHIELLI PEREIRA 

CORREIA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E 

DANOS MORAIS proposta por RECHIELLI PEREIRA CORREIA em face de 

NATURA COSMÉTICOS S.A As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Com relação a cessão de crédito, vejo que não foram juntados nos autos 

documento probatórios da alegada cessão, nos moldes dos artigos 288, 

290 e 654 do Código Civil, devendo ser desconsiderada neste feito. Anoto, 

ademais, não haver prova da alegada cessão e tampouco de notificação 

da parte autora, bem como observo que consta da negativação "NPL 1 

ORIG NATURA", ou seja, menção ao nome da requerida. Portanto, indefiro 

a preliminar. Passo a análise do mérito. Trata-se de ação através da qual 

requer a parte autora a condenação da empresa requerida ao pagamento 

de indenização a título de danos morais, ante negativação indevida. Citada 

a requerida apresentou contestação alegando que a dívida da autora foi 

objeto de transação entre a ré e Recuperadora de Crédito - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS NPL I, 

a qual atualmente é detentora do direito de cobrar e receber pelos 

referidos títulos. Afirma que débito em discussão não pertence mais a ré e 

que deu baixa nos débitos em nome da Autora, bem como que a autora se 

cadastrou como revendedora. Prescinde o feito de dilação probatória, 

comportando seu julgamento antecipado, conforme o disposto no art. 355, 

I do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria exclusivamente de 

direito, estando os fatos devidamente comprovados nos autos. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Em sua peça inicial a parte autora alega que desconhece 

os débitos cobrados pela requerida. Contudo, o acervo probatório 

existente nos autos (ficha cadastral, documentos pessoais da autora e 

notas), são aptos a corroborar a existência de relação contratual entre a 

autora requerida, não tendo a autora anexado aos autos nenhuma prova 

de que quitou os débitos/compras, não comprovando minimamente suas 

alegações. Em que pese às argumentações da parte reclamante, não 

vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, 

sim, exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica 

entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Desta 

feita, resta comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos débitos 

que ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos 

de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 
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instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-76.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RECHIELLI PEREIRA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000376-76.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RECHIELLI PEREIRA 

CORREIA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E 

DANOS MORAIS proposta por RECHIELLI PEREIRA CORREIA em face de 

NATURA COSMÉTICOS S.A As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Com relação a cessão de crédito, vejo que não foram juntados nos autos 

documento probatórios da alegada cessão, nos moldes dos artigos 288, 

290 e 654 do Código Civil, devendo ser desconsiderada neste feito. Anoto, 

ademais, não haver prova da alegada cessão e tampouco de notificação 

da parte autora, bem como observo que consta da negativação "NPL 1 

ORIG NATURA", ou seja, menção ao nome da requerida. Portanto, indefiro 

a preliminar. Passo a análise do mérito. Trata-se de ação através da qual 

requer a parte autora a condenação da empresa requerida ao pagamento 

de indenização a título de danos morais, ante negativação indevida. Citada 

a requerida apresentou contestação alegando que a dívida da autora foi 

objeto de transação entre a ré e Recuperadora de Crédito - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS NPL I, 

a qual atualmente é detentora do direito de cobrar e receber pelos 

referidos títulos. Afirma que débito em discussão não pertence mais a ré e 

que deu baixa nos débitos em nome da Autora, bem como que a autora se 

cadastrou como revendedora. Prescinde o feito de dilação probatória, 

comportando seu julgamento antecipado, conforme o disposto no art. 355, 

I do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria exclusivamente de 

direito, estando os fatos devidamente comprovados nos autos. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Em sua peça inicial a parte autora alega que desconhece 

os débitos cobrados pela requerida. Contudo, o acervo probatório 

existente nos autos (ficha cadastral, documentos pessoais da autora e 

notas), são aptos a corroborar a existência de relação contratual entre a 

autora requerida, não tendo a autora anexado aos autos nenhuma prova 

de que quitou os débitos/compras, não comprovando minimamente suas 

alegações. Em que pese às argumentações da parte reclamante, não 

vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, 

sim, exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica 

entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Desta 

feita, resta comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos débitos 

que ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos 

de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-14.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000018-14.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANILTA LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa, uma vez que apresentou pedido 

de desistência do recurso inominado outrora interposto. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. In limine, esclareço que o 

recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do 

litisconsorte, desistir do recurso – CPC, art. 501/NCPC, art. 998 -, podendo 

ser total ou parcial. A qualquer tempo quer dizer desde a interposição até 

o momento em que se vai iniciar o julgamento. É ato voluntário abdicativo 

dependente da exclusiva vontade de quem se valeu de qualquer meio de 

impugnação, razão pela qual acolho/homologo o pedido de desistência do 

recurso inominado interposto. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 
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9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 27 de novembro de 2018 - 19:23:16. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-14.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000018-14.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANILTA LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa, uma vez que apresentou pedido 

de desistência do recurso inominado outrora interposto. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. In limine, esclareço que o 

recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do 

litisconsorte, desistir do recurso – CPC, art. 501/NCPC, art. 998 -, podendo 

ser total ou parcial. A qualquer tempo quer dizer desde a interposição até 

o momento em que se vai iniciar o julgamento. É ato voluntário abdicativo 

dependente da exclusiva vontade de quem se valeu de qualquer meio de 

impugnação, razão pela qual acolho/homologo o pedido de desistência do 

recurso inominado interposto. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 
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pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 27 de novembro de 2018 - 19:23:16. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-78.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN PEREIRA DIAS SANAIOTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TIAGO GOMIDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000253-78.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALAN PEREIRA DIAS 

SANAIOTTI REQUERIDO: JOSE TIAGO GOMIDES PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ALAN PEREIRA DIAS 

SANAIOTTI, em desfavor de JOSE TIAGO GOMIDES. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes par Existindo preliminares, passo a análise. Primeiramente, 

indefiro a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que o requerido 

não faz prova de ter realizado negócio de compra e venda com terceiro 

em nome de Rodrigo Soares, sendo que o documento de transferência 

anexado id. 10845242, foi assinado pelo requerido, para o autor. 

Verifica-se ainda que o reclamado interpôs ação em desfavor do autor, a 

fim de que este realizasse a transferência do veículo e efetuasse o 

pagamento da parcela do IPVA, portanto restando comprovado a 

legitimidade das partes. No que se refere a preliminar de impossibilidade de 

gratuidade da justiça, merece ser rejeitada, pois, como é sabido, a 

benesse da gratuidade da justiça no âmbito dos juizados especiais é 

dispensável em sede cognitiva, sendo imprescindível a manifestação 

quanto ou seu deferimento ou não somente em sede recursal. A respeito, 

vejamos o que disciplina a Lei dos Juizados Especiais: Art. 54. O acesso 

ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como outras preliminares ou questões prévias que pendam 
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de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo 

a analisar o mérito. Em síntese postula o autor indenização por danos 

materiais e morais, ante vicio na unidade de comando do motor do veículo, 

adquirido junto ao requerido, o qual apresentou vicio 7 meses após 

aquisição, tendo o requerido se recusado a ressarcir os gastos 

suportados. Em defesa o requerido alega que o negócio de compra e 

venda foi efetivado com terceiro, bem como que realizava as revisões 

corretamente não tendo recusado a troca de nenhuma peça. Por fim, alega 

inexistência de danos a serem indenizados. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Observo que a parte promovente trouxe aos autos conjunto 

probatório mínimo apto a constituir o seu direito, que somente poderia ser 

modificado ou extinto com provas em contrário lastreadas pela parte 

promovida, o que não ocorreu. Incontroverso que após 7 meses da 

aquisição o veículo apresentou vício oculto. Em consulta ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que o requerido interpôs 

ação em desfavor da empresa FMC Center Car LTDA - EPP (Cometa 

Center Car), na data de 13/01/2016, em razão dos vícios no veículo VW 

AMAROK CD 4X4 HIGH, objeto da presente ação. O que demonstra que no 

momento da venda para o autor (2017), já possuía plena ciência do vícios, 

não comprovando ter informado tal situação ao autor. Esta atitude, de 

tentar se isentar de responsabilidade pela venda de produto com vício 

oculto viola frontalmente a boa-fé objetiva, exigível aos contratos, 

consoante estipula o artigo 422 do Código Civil, ao receber a quantia 

devida e não entregar produto adequado ao uso a que se destinava. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: "COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO USADO - MOTOR QUE APRESENTOU DEFEITO APÓS A 

AQUISIÇÃO - VÍCIO OCULTO - RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO 

DOS VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO, 

REJEITADA A PRELIMINAR. O alienante é obrigado não só a entregar o 

veículo ao adquirente, como também garantir-lhe o uso, isso sem falar que 

o produto viciado contamina a relação comercial que o teve como objeto, 

devendo o contrato, nessa hipótese, ser rescindido e ressarcidos os 

prejuízos verificados". (TJSP; Apelação 0006488-17.2012.8.26.0659; 

Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito 

Privado; Foro de Vinhedo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 02/02/2017; Data 

de Registro: 03/02/2017) “No conceito de boa-fé objetiva estão 

subjacentes as ideias e ideais de honestidade, retidão, lealdade e 

consideração com os interesses do outro, englobando situações 

impossíveis de tabulação ou arrolamento a priori. Nesse contexto, a 

remissão do significado da boa-fé ao standard indica que a avaliação dos 

comportamentos envolvidos dar-se-á com base na ideia de normalidade 

inerente ao senso comum e à luz dos elementos objetivos do caso 

concreto; não se tratando de standard de cunho moral, impreciso e vago” 

(Camila de Jesus Mello Gonçalves, Princípio da Boa-Fé – Perspectivas e 

Aplicações, Rio de Janeiro, Ed. Elsevier: 2008, pág. 126). Via de 

consequência deverá indenizar. No que diz respeito aos danos materiais, 

destaco, conforme pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a 

comprovação do quantum reclamado, posto que, ao contrário dos danos 

morais, não são presumíveis. Desse modo, para que haja a condenação 

da parte requerida, é indispensável à comprovação efetiva da extensão 

dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito. Por 

tal motivo, é a prova do dano material de fundamental importância na ação 

indenizatória. Considerando que a parte autora fez prova dos valores 

despendidos a título de danos materiais, conforme se depreende do id. 

9910733, perfazendo a quantia de R$ 4.900,12 (quatro mil novecentos 

reais e doze centavos) a restituição de tais valores é medida que se 

impõe. Ao lado disso, sopesadas as peculiaridades da espécie em litígio, 

aliadas àquelas próprias que envolveram o evento danoso, tenho que a 

alegação de que na situação em tela não há dano moral, não merece 

prosperar, pois, o acontecimento espelhado nos autos, fazendo com que 

a parte autora suportasse todos os percalços da má-fé, ensejou 

transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. Certo é 

que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não é 

suficiente para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do 

fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

gerando ofensa à sua honra subjetiva, devendo ser objeto de 

compensação a título de danos morais na forma dos artigos 5º, inciso X da 

Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte 

autora permaneceu sem o veículo recém adquirido por alguns dias o qual 

apresentou defeito com menos de 07 meses da aquisição, tendo a 

requerida ainda negado solução, situação humilhante para qualquer 

cidadão que paga por produto. Desta feita, considerando as situações 

acima mencionada, entendo que o valor a título de danos morais deve ser 

fixado no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor condizente com 

os prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - CONDENAR a reclamada a indenizar 

o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 4.900,12 

(quatro mil novecentos reais e doze centavos), corrigido monetariamente a 

partir do desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 28 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-16.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000380-16.2017.8.11.0038 REQUERENTE: IVANIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por 

IVANIA DE OLIVEIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese 

se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a análise do mérito. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que desconhece o débito que ensejou a 

negativação, bem como que tentou resolver administrativamente, contudo, 

não obteve êxito, requerendo a condenação da requerida em danos 

morais. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua 

defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 

6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade da 

dívida. A reclamada não anexou nenhum contrato de aquisição, seja por 

meio de documento escrito, ligação ou extrato de utilização, anexando 

apenas faturas e telas de seu sistema, e supostas faturas, produzidas 

unilateralmente, não possuindo capacidade comprobatória capaz de 

ensejar a exigibilidade da cobrança. A reclamada afirma a existência do 

débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou 

neste sentido. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, verifica-se 

ainda a existência de negativação preexistente, em nome da parte autora 

realizada pelo BANCO BRADESCO, a qual foi discutida judicialmente por 

meio do processo nº 1000378-46.2017.8.11.0038 com pedido julgado 

improcedente, restando regular a negativação, não havendo assim que se 

falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 

parte autora, consoante o teor da súmula 385 do STJ. Deixo de condenar 

a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, por tudo que 

dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, fazendo-o através da expedição de ofício 

ao cadastro indicado. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao triplo do importe que exigir em 

desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais 

formulado na exordial - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação 

em litigância de má fé; Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 28 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-16.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000380-16.2017.8.11.0038 REQUERENTE: IVANIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por 

IVANIA DE OLIVEIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese 

se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a análise do mérito. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que desconhece o débito que ensejou a 

negativação, bem como que tentou resolver administrativamente, contudo, 

não obteve êxito, requerendo a condenação da requerida em danos 

morais. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua 

defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 

6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade da 

dívida. A reclamada não anexou nenhum contrato de aquisição, seja por 

meio de documento escrito, ligação ou extrato de utilização, anexando 

apenas faturas e telas de seu sistema, e supostas faturas, produzidas 
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unilateralmente, não possuindo capacidade comprobatória capaz de 

ensejar a exigibilidade da cobrança. A reclamada afirma a existência do 

débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou 

neste sentido. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, verifica-se 

ainda a existência de negativação preexistente, em nome da parte autora 

realizada pelo BANCO BRADESCO, a qual foi discutida judicialmente por 

meio do processo nº 1000378-46.2017.8.11.0038 com pedido julgado 

improcedente, restando regular a negativação, não havendo assim que se 

falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 

parte autora, consoante o teor da súmula 385 do STJ. Deixo de condenar 

a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, por tudo que 

dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, fazendo-o através da expedição de ofício 

ao cadastro indicado. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao triplo do importe que exigir em 

desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais 

formulado na exordial - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação 

em litigância de má fé; Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 28 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-48.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000158-48.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO SIMAO 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, 

com indicação/alegação de omissão e pedido de alteração/modificação, 

sob a alegação de que o decisum não se manifestou sobre a necessidade 

de devolução/entrega pelo consumidor reclamante do produto que 

apresentou vício e foi condenada a restituir o valor pago. A parte adversa 

apresentou as contrarrazões e esclareceu que o aparelho celular se 

encontra com a reclamada e não há o que devolver, sendo protelatório o 

recurso. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração com a alegação de que 

o decisum não se manifestou sobre a necessidade de devolução/entrega 

pelo consumidor reclamante do produto que apresentou vício e foi 

condenada a restituir o valor pago, contudo a parte adversa apresentou 

as contrarrazões e esclareceu que o aparelho celular se encontra com a 

reclamada e não há o que devolver, sendo protelatório o recurso. 

Ademais, ausente omissão alguma no decisum, que foi expresso no 

sentido de que a reclamante estava sem o produto e, em decorrência 

disso, foi condenada a compensar o dano imaterial, inexistindo algo a ser 

devolvido e, consequetemente, decidido sobre isso. O suso apresentado 

já demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

demonstrou qual o(a) omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO-ACOLHO. Ademais, CONDENO o embargante 
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DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S.A. a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 28 de novembro de 

2018 - 06:43:55. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-48.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000158-48.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO SIMAO 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, 

com indicação/alegação de omissão e pedido de alteração/modificação, 

sob a alegação de que o decisum não se manifestou sobre a necessidade 

de devolução/entrega pelo consumidor reclamante do produto que 

apresentou vício e foi condenada a restituir o valor pago. A parte adversa 

apresentou as contrarrazões e esclareceu que o aparelho celular se 

encontra com a reclamada e não há o que devolver, sendo protelatório o 

recurso. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração com a alegação de que 

o decisum não se manifestou sobre a necessidade de devolução/entrega 

pelo consumidor reclamante do produto que apresentou vício e foi 

condenada a restituir o valor pago, contudo a parte adversa apresentou 

as contrarrazões e esclareceu que o aparelho celular se encontra com a 

reclamada e não há o que devolver, sendo protelatório o recurso. 

Ademais, ausente omissão alguma no decisum, que foi expresso no 

sentido de que a reclamante estava sem o produto e, em decorrência 

disso, foi condenada a compensar o dano imaterial, inexistindo algo a ser 

devolvido e, consequetemente, decidido sobre isso. O suso apresentado 

já demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

demonstrou qual o(a) omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO-ACOLHO. Ademais, CONDENO o embargante 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S.A. a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 28 de novembro de 

2018 - 06:43:55. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-21.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SOUZA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000412-21.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA LUCIA SOUZA 

PACHECO REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes MARIA 

LUCIA SOUZA PACHECO e OI S.A., em que aquela deixou de comparecer 

na audiência para a qual foi intimada, teve o processo extinto, foi 

condenada e pugna pela assistência judiciária gratuita. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte reclamante 

deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para 
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o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até a abertura da 

solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – 

que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem 

justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte 

nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que no caso de 

apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do 

pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 

9.099/1995 preceitua que a extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do 

Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em 

que há regramento específico naquela especial. Sem prejuízo disso, 

verifico que a parte juntou documentos que demonstram fazer jus à 

assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual, afirmado pela parte não 

estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante 

da insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, 

despesas processuais no caso concreto, pois tem renda mensal 

insuficiente, que consiste no sacrifício para manutenção da própria parte 

ou de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos – NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade 

da alegação da pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso 

no pedido, sob pena de revogação em caso de prova contrária e 

aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor de tais 

despesas na hipótese de comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e 

parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. Ocorre que, a concessão de gratuidade não afasta o dever de 

o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 

impostas – NCPC, art. 98, § 4º - e, consequentemente, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. – NCPC, art. 98, § 

3º. Nesses termos: “JUIZADO ESPECIAL. SESSÃO CONCILIATÓRIA. 

AUSÊNCIA IMOTIVADA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. DESÍDIA 

CARACTERIZADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50. 

1. A AUSÊNCIA IMOTIVADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

CULMINA NA EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, 

PORQUANTO OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 

INSCULPIDOS NO ART. 2º DA LEI 9.099/95, PRIMAM PELA PRESENÇA 

PESSOAL DAS PARTES A FIM DE QUE RESTE VIABILIZADA EM TODA 

SUA INTEIREZA A POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO. 2. INEXISTE VÍCIO A 

MACULAR A VALIDADE DA INTIMAÇÃO SE A MISSIVA É REMETIDA PARA 

O ENDEREÇO INFORMADO NA PEÇA VESTIBULAR, CONTENDO O AR 

ASSINATURA DE PESSOA, DADA EM NOME DA PARTE CIENTIFICADA, 

BEM ASSIM ASSINATURA DO CARTEIRO. 3. A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

DO ADVOGADO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO É MOTIVO DE 

ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DO FEITO, SE 

AO ATO JUDICIAL TAMBÉM NÃO COMPARECEU A PARTE OU SEU 

REPRESENTANTE DEVIDAMENTE INTIMADO, POR SER OBRIGATÓRIA A 

PRESENÇA DO DEMANDANTE. 4. O FATO DE ESTAR A PARTE SOB O 

PÁLIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, NÃO INIBE A CONDENAÇÃO NAS 

CUSTAS, MAS, APENAS, SERVE DE MOTIVO DE SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE, NOS MOLDES DO ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50. 5. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (TJ-DF - ACJ: 20060110901505 DF, 

Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/11/2008, Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de 

Publicação: DJU 19/01/2009 Pág. 96). Isso posto, mantenho a condenação 

no pagamento das custas, taxas e despesas processuais. Sem 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a 

intimação da parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a 

apreciação do mérito por sua ausência às audiências de conciliação e 

julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença 

– NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver 

advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, diante dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita deferida, não demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte, bem como permanecendo a condição 

suspensiva da exigibilidade, DETERMINO que proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Diversamente, se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que certificou, 

demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, portanto hipótese de não estar 

isenta a parte, intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na 

informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na 

margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de 

certidão, possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e 

parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV, 

extinguindo-se, passado o prazo do quinquênio, tais obrigações do 

beneficiário. – NCPC, art. 98, § 3º. Cumpra. Araputanga-MT, 28 de 

novembro de 2018 - 06:30:11. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-21.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SOUZA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000412-21.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA LUCIA SOUZA 

PACHECO REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes MARIA 

LUCIA SOUZA PACHECO e OI S.A., em que aquela deixou de comparecer 

na audiência para a qual foi intimada, teve o processo extinto, foi 

condenada e pugna pela assistência judiciária gratuita. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte reclamante 

deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para 

o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até a abertura da 

solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – 

que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem 

justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte 

nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que no caso de 

apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do 

pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 

9.099/1995 preceitua que a extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do 

Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em 

que há regramento específico naquela especial. Sem prejuízo disso, 

verifico que a parte juntou documentos que demonstram fazer jus à 

assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual, afirmado pela parte não 

estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante 

da insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, 

despesas processuais no caso concreto, pois tem renda mensal 

insuficiente, que consiste no sacrifício para manutenção da própria parte 

ou de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos – NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade 

da alegação da pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso 

no pedido, sob pena de revogação em caso de prova contrária e 

aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor de tais 

despesas na hipótese de comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e 

parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. Ocorre que, a concessão de gratuidade não afasta o dever de 

o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 

impostas – NCPC, art. 98, § 4º - e, consequentemente, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 
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recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. – NCPC, art. 98, § 

3º. Nesses termos: “JUIZADO ESPECIAL. SESSÃO CONCILIATÓRIA. 

AUSÊNCIA IMOTIVADA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. DESÍDIA 

CARACTERIZADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50. 

1. A AUSÊNCIA IMOTIVADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

CULMINA NA EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, 

PORQUANTO OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 

INSCULPIDOS NO ART. 2º DA LEI 9.099/95, PRIMAM PELA PRESENÇA 

PESSOAL DAS PARTES A FIM DE QUE RESTE VIABILIZADA EM TODA 

SUA INTEIREZA A POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO. 2. INEXISTE VÍCIO A 

MACULAR A VALIDADE DA INTIMAÇÃO SE A MISSIVA É REMETIDA PARA 

O ENDEREÇO INFORMADO NA PEÇA VESTIBULAR, CONTENDO O AR 

ASSINATURA DE PESSOA, DADA EM NOME DA PARTE CIENTIFICADA, 

BEM ASSIM ASSINATURA DO CARTEIRO. 3. A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

DO ADVOGADO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO É MOTIVO DE 

ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DO FEITO, SE 

AO ATO JUDICIAL TAMBÉM NÃO COMPARECEU A PARTE OU SEU 

REPRESENTANTE DEVIDAMENTE INTIMADO, POR SER OBRIGATÓRIA A 

PRESENÇA DO DEMANDANTE. 4. O FATO DE ESTAR A PARTE SOB O 

PÁLIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, NÃO INIBE A CONDENAÇÃO NAS 

CUSTAS, MAS, APENAS, SERVE DE MOTIVO DE SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE, NOS MOLDES DO ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50. 5. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (TJ-DF - ACJ: 20060110901505 DF, 

Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/11/2008, Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de 

Publicação: DJU 19/01/2009 Pág. 96). Isso posto, mantenho a condenação 

no pagamento das custas, taxas e despesas processuais. Sem 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a 

intimação da parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a 

apreciação do mérito por sua ausência às audiências de conciliação e 

julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença 

– NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver 

advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, diante dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita deferida, não demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte, bem como permanecendo a condição 

suspensiva da exigibilidade, DETERMINO que proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Diversamente, se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que certificou, 

demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, portanto hipótese de não estar 

isenta a parte, intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na 

informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na 

margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de 

certidão, possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e 

parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV, 

extinguindo-se, passado o prazo do quinquênio, tais obrigações do 

beneficiário. – NCPC, art. 98, § 3º. Cumpra. Araputanga-MT, 28 de 

novembro de 2018 - 06:30:11. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-12.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON BENTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

nº 1000044-12.2017.8.11.0038 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como 

partes ADMILSON BENTO GOMES e BANCO BRADESCO S.A., em que a 

parte autora deixou de comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 

15088839) É o necessário. Decido. A reclamante deixou de comparecer 

na audiência, apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não 

apresentou justificativa para isso até a abertura da solenidade, 

determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o 

processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem justo 

motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação 

ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, 

ante a desídia, observando, todavia, que no caso de apresentação de 

justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das 

despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como 

CONDENO a parte reclamante ADMILSON BENTO GOMES, no pagamento 

das custas, taxas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da parte 

reclamante, da sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito 

por sua ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o 

prazo recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º 

c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - 

Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o trânsito em 

julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte sucumbente, 

intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na informação do 

valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na margem da 

distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de certidão, 

possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte 

final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-12.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON BENTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

nº 1000044-12.2017.8.11.0038 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como 

partes ADMILSON BENTO GOMES e BANCO BRADESCO S.A., em que a 

parte autora deixou de comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 

15088839) É o necessário. Decido. A reclamante deixou de comparecer 

na audiência, apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não 

apresentou justificativa para isso até a abertura da solenidade, 

determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o 
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processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem justo 

motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação 

ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, 

ante a desídia, observando, todavia, que no caso de apresentação de 

justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das 

despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como 

CONDENO a parte reclamante ADMILSON BENTO GOMES, no pagamento 

das custas, taxas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da parte 

reclamante, da sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito 

por sua ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o 

prazo recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º 

c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - 

Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o trânsito em 

julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte sucumbente, 

intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na informação do 

valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na margem da 

distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de certidão, 

possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte 

final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-07.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITSUI ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REBECA WOLFF MANIERI OAB - SP256350 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000152-07.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SUPERMERCADO PICA PAU 

LTDA - ME REQUERIDO: MITSUI ALIMENTOS LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - ME 

e MITSUI ALIMENTOS LTDA, em que a parte autora deixou de comparecer 

à audiência para a qual foi intimada (id. 15608786). É o necessário. 

Decido. A reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de 

devidamente intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa 

para isso até a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 

9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do 

mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer 

PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, 

todavia, que no caso de apresentação de justificativa suficiente da 

ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como 

CONDENO a parte reclamante ANTONIO CRISTINO ROSA, no pagamento 

das custas, taxas e despesas processuais. - REVOGO A LIMINAR 

DEFERIDA NO ID. 13878171; Sem honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da 

sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua 

ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo 

recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c 

Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - 

Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o trânsito em 

julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte sucumbente, 

intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na informação do 

valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na margem da 

distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de certidão, 

possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte 

final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000152-07.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SUPERMERCADO PICA PAU 

LTDA - ME REQUERIDO: MITSUI ALIMENTOS LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - ME 

e MITSUI ALIMENTOS LTDA, em que a parte autora deixou de comparecer 

à audiência para a qual foi intimada (id. 15608786). É o necessário. 

Decido. A reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de 

devidamente intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa 

para isso até a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 

9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do 

mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer 
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PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, 

todavia, que no caso de apresentação de justificativa suficiente da 

ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como 

CONDENO a parte reclamante ANTONIO CRISTINO ROSA, no pagamento 

das custas, taxas e despesas processuais. - REVOGO A LIMINAR 

DEFERIDA NO ID. 13878171; Sem honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da 

sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua 

ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo 

recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c 

Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - 

Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o trânsito em 

julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte sucumbente, 

intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na informação do 

valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na margem da 

distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de certidão, 

possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte 

final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-07.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITSUI ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REBECA WOLFF MANIERI OAB - SP256350 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000152-07.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SUPERMERCADO PICA PAU 

LTDA - ME REQUERIDO: MITSUI ALIMENTOS LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - ME 

e MITSUI ALIMENTOS LTDA, em que a parte autora deixou de comparecer 

à audiência para a qual foi intimada (id. 15608786). É o necessário. 

Decido. A reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de 

devidamente intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa 

para isso até a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 

9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do 

mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer 

PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, 

todavia, que no caso de apresentação de justificativa suficiente da 

ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como 

CONDENO a parte reclamante ANTONIO CRISTINO ROSA, no pagamento 

das custas, taxas e despesas processuais. - REVOGO A LIMINAR 

DEFERIDA NO ID. 13878171; Sem honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da 

sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua 

ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo 

recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c 

Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - 

Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o trânsito em 

julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte sucumbente, 

intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na informação do 

valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na margem da 

distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de certidão, 

possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte 

final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-58.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000071-58.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LUCIENE FERREIRA 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. proposta por LUCIENE FERREIRA 

GONCALVES em face de VIVO S.A., em que foi REQUERIDO pela parte 

reclamante a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. 

Verifica-se que a autora anexou pedido de desistência antes da audiência 

de conciliação (id. 14136233). A desistência do prosseguimento do 

processo, corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação 

do status alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 602 de 732



da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante RENATO LUCIENE 

FERREIRA GONCALVES (id. 14136233), em momento anterior a audiência 

de conciliação, ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 

485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 28 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-58.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000071-58.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LUCIENE FERREIRA 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. proposta por LUCIENE FERREIRA 

GONCALVES em face de VIVO S.A., em que foi REQUERIDO pela parte 

reclamante a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. 

Verifica-se que a autora anexou pedido de desistência antes da audiência 

de conciliação (id. 14136233). A desistência do prosseguimento do 

processo, corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação 

do status alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante RENATO LUCIENE 

FERREIRA GONCALVES (id. 14136233), em momento anterior a audiência 

de conciliação, ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 

485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 28 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-38.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000288-38.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADRIANA RODRIGUES 

VICENTE REQUERIDO: REGINALDO DA COSTA PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por ADRIANA RODRIGUES VICENTE em desfavor de REGINALDO DA 

COSTA. É o necessário. Decido. As partes firmaram acordo por meio de 

petição (id 14659934), nos seguintes termos: “A reclamada se obriga a 

efetuar o pagamento da importância de R$ 1.087,67 (um mil oitenta e sete 

reais e sessenta e sete centavos), em 06 parcelas iguais de R$ 181,27 

(cento e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), a ser deposito na 

conta do patrono da parte autora, com primeira parcela para 10/09/2018, 

com prorrogação para o próximo dia útil acaso se dê em sábado ou 

domingo. Por fim, restou acordado multa de 40% em caso de 

descumprimento”. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 603 de 732



40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 28 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-81.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIS BATISTA DE TOLDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000408-81.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SIDNEIS BATISTA DE 

TOLDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por SIDNEIS BATISTA 

DE TOLDA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. É o necessário. Decido. As partes firmaram acordo por 

meio de petição (id 15082872), nos seguintes termos: “A reclamada se 

obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), por meio de deposito na conta da procuradora da parte autora, no 

prazo de 20 dias uteis após o protocolo do termo de acordo. A reclamada 

ainda se obriga a cumprir a obrigação de fazer: declaração de inexistência 

do contrato de nº 0002280944201708 com vencimento em 24/08/2017 no 

valor de R$ 40,42 (quarenta reais e quarenta e dois centavos)”. Isso 

posto, considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 28 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-81.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIS BATISTA DE TOLDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000408-81.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SIDNEIS BATISTA DE 

TOLDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por SIDNEIS BATISTA 

DE TOLDA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. É o necessário. Decido. As partes firmaram acordo por 

meio de petição (id 15082872), nos seguintes termos: “A reclamada se 

obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), por meio de deposito na conta da procuradora da parte autora, no 

prazo de 20 dias uteis após o protocolo do termo de acordo. A reclamada 

ainda se obriga a cumprir a obrigação de fazer: declaração de inexistência 

do contrato de nº 0002280944201708 com vencimento em 24/08/2017 no 

valor de R$ 40,42 (quarenta reais e quarenta e dois centavos)”. Isso 

posto, considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 28 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-75.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES OAB - MT15416/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000141-75.2018.8.11.0038 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como 

partes ANTONIO FRANCISCO XAVIER e ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que aquela deixou de comparecer 

na audiência para a qual foi intimada. A advogada da parte reclamante 

peticionou informando desconhecimento da audiência, uma vez que não 

estava habilitada nos autos, bem como requereu que fosse analisado o 

pedido liminar. É o necessário. Decido. Verifico que a advogada da 
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reclamante requereu sua habilitação nos autos em 24/8/2018 e no dia 

21/09/2018 manifestou pela desconsideração da audiência de conciliação 

designada para o dia 20/09/2018, na qual foi agendada no protocolo da 

ação em 08/06/2018. Contudo, no protocolo da ação foi juntada 

procuração da reclamante dando poderes aos advogados Dr. Ricardo 

Mamedes (falecido em 06/07/2018) e a peticionária Dra. Luciana Rita de 

Queiroz Mamedes, podendo verificar que ambos trabalhavam em conjunto 

e tinham poderes/responsabilidade de atenderem os prazos de seu 

cliente/reclamante. Ademais, a habilitação da Dra Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes só não ocorreu anteriormente por opção dos advogados, que 

escolheram no momento do protocolo da inicial, quais serão os advogados 

habilitados no sistema PJE, sendo que eventual escolha ou erro de 

preenchimento de sistema, não impede a causídica advogada de 

representar seu cliente, assim como atender prazos e intimações, 

principalmente as que são designadas de forma automática e no momento 

de ajuizar a ação. A medida provisória n. 2.200-2/2001 é bem clara 

quando direciona — exclusivamente — ao seu titular a responsabilidade 

do certificado digital e o que for assinado com ele. Os titulares dos 

certificados digitais ICP-Brasil respondem integralmente pelos atos que 

forem assinados com seus certificados, mesmo que tenha sido na 

verdade praticado por terceiros, o qual foi utilizado pela ora atual 

peticionante quando já havia falecido o advogado titular, demonstrando 

acesso e conhecimento ao conteúdo integral dos autos do processo. Por 

fim, no dia 24/08/2018, a representante do reclamante teve acesso aos 

autos, bem como protocolou na ação, o que demonstra ter tido acesso aos 

autos e conhecimento de audiência ora designada em data anterior, qual 

seja 13/06/2018, id. 13642092. A parte reclamante deixou de comparecer 

na audiência, apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não 

apresentou justificativa para isso até a abertura da solenidade, 

determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o 

processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem justo 

motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação 

ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, 

ante a desídia, observando, todavia, que no caso de apresentação de 

justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das 

despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 

9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante ANTONIO 

FRANCISCO XAVIER no pagamento das custas, taxas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. 

Desnecessária a intimação da parte reclamante, da sentença de extinção 

do feito sem a apreciação do mérito por sua ausência às audiências de 

conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação 

da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo 

se tiver advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 

isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 12 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-75.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES OAB - MT15416/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000141-75.2018.8.11.0038 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como 

partes ANTONIO FRANCISCO XAVIER e ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que aquela deixou de comparecer 

na audiência para a qual foi intimada. A advogada da parte reclamante 

peticionou informando desconhecimento da audiência, uma vez que não 

estava habilitada nos autos, bem como requereu que fosse analisado o 

pedido liminar. É o necessário. Decido. Verifico que a advogada da 

reclamante requereu sua habilitação nos autos em 24/8/2018 e no dia 

21/09/2018 manifestou pela desconsideração da audiência de conciliação 

designada para o dia 20/09/2018, na qual foi agendada no protocolo da 

ação em 08/06/2018. Contudo, no protocolo da ação foi juntada 

procuração da reclamante dando poderes aos advogados Dr. Ricardo 

Mamedes (falecido em 06/07/2018) e a peticionária Dra. Luciana Rita de 

Queiroz Mamedes, podendo verificar que ambos trabalhavam em conjunto 

e tinham poderes/responsabilidade de atenderem os prazos de seu 

cliente/reclamante. Ademais, a habilitação da Dra Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes só não ocorreu anteriormente por opção dos advogados, que 

escolheram no momento do protocolo da inicial, quais serão os advogados 

habilitados no sistema PJE, sendo que eventual escolha ou erro de 

preenchimento de sistema, não impede a causídica advogada de 

representar seu cliente, assim como atender prazos e intimações, 

principalmente as que são designadas de forma automática e no momento 

de ajuizar a ação. A medida provisória n. 2.200-2/2001 é bem clara 

quando direciona — exclusivamente — ao seu titular a responsabilidade 

do certificado digital e o que for assinado com ele. Os titulares dos 

certificados digitais ICP-Brasil respondem integralmente pelos atos que 

forem assinados com seus certificados, mesmo que tenha sido na 

verdade praticado por terceiros, o qual foi utilizado pela ora atual 

peticionante quando já havia falecido o advogado titular, demonstrando 

acesso e conhecimento ao conteúdo integral dos autos do processo. Por 

fim, no dia 24/08/2018, a representante do reclamante teve acesso aos 

autos, bem como protocolou na ação, o que demonstra ter tido acesso aos 

autos e conhecimento de audiência ora designada em data anterior, qual 

seja 13/06/2018, id. 13642092. A parte reclamante deixou de comparecer 

na audiência, apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não 

apresentou justificativa para isso até a abertura da solenidade, 

determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o 

processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem justo 

motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação 

ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, 

ante a desídia, observando, todavia, que no caso de apresentação de 

justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das 

despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 

9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante ANTONIO 

FRANCISCO XAVIER no pagamento das custas, taxas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. 
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Desnecessária a intimação da parte reclamante, da sentença de extinção 

do feito sem a apreciação do mérito por sua ausência às audiências de 

conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação 

da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo 

se tiver advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 

isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 12 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-43.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JULIO DA SILVA MILER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos Declaratórios opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a parte contrária para, querendo, 

apresente impugnação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-28.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000267-28.2018.8.11.0038 REQUERENTE: APARECIDO GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

APARECIDO GOMES DOS SANTOS, em desfavor dos ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre 

pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado 

a internação do filho do requerente – V. G. dos S., nascido em 10/9/2002 – 

em clínica de reabilitação para dependentes químicos, dando à causa o 

valor de R$. 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Narra que 

o(a) o filho do requerente é usuário de drogas há algum tempo, sendo que 

para manter o vício acabou se desfazendo de seus bens, bem como 

causa enorme angústia para si e para a família. Aduz que observando sua 

atual situação, manifestou a vontade de sanar essa dependência do filho 

através de ajuda em locais preparados e adequados. Contudo, por não 

dispor de condição financeira para pagar pelo tratamento, requer que seja 

custeado pelo poder público. Atendidas as recomendações da CNGC, fora 

precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, 

parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área de saúde – 

arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma que seu filho é dependente químico, contudo o 

processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que atualmente 

não há na rede do Sistema Único de Saúde - SUS rede hospitalar e de 

internação em decorrência da alteração de modelo de reclusão e exclusão 

social, bem como a internação compulsória é um dos meios de tratamento, 

nçao sendo o único. A internação psiquiátrica voluntário ou involuntária, 
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somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que 

caracterize os seus motivos – Lei n. 10.216/2001. Contudo, o atendimento 

integral e de inserção comunitária pode ser realizado no Centro de 

Atenção Psicossocial – CAPs, sendo a internação o último recurso, 

inexistindo informações sobre tentativas de tratamento de forma 

ambulatorial. Nesses termos: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE 

DESINTOXICAÇÃO - ALCOOLISMO - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA 

GARANTIA DO CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA, 

CABAL, INCONTESTE E INQUESTIONÁVEL SOBRE A SUA REAL 

NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO - IMPERIOSA NECESSIDADE DE QUE O 

PACIENTE TENHA SIDO CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS - MEDIDA DE 

CARÁTER EXCEPCIONAL, EXIGINDO-SE, PARA SUA IMPOSIÇÃO, LAUDO 

MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE COMPROVE A NECESSIDADE DE TAL 

MEDIDA - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO.1. Ao compulsar os autos não se verifica - ainda que minimamente-, 

que o paciente tenha sido cientificado acerca de seus direitos. Pelo 

contrário, tudo aconteceu à sua revelia, uma vez que sua genitora quem 

se dirigiu até o Ministério Público e noticiou os fatos, conforme Certidão de 

Comparecimento de p. 21/22.2. Todos os estudos sociais e psicológicos 

foram realizados sem a presença do paciente, fato este, inclusive, 

mencionado pelas Assistentes Sociais, conforme se infere à p. 28/30, 46 

e 52 dos autos, ou seja, todo o processo de internação compulsória 

ocorreu sem ao menos dar ciência ao maior de todos os interessados, 

qual seja, o paciente, sobre a adoção de tal medida extrema, contrariando 

assim, a própria legislação pertinente. 3. "[...] 1. A internação compulsória 

deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, 

em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É 

claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua 

imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de 

tal medida. (...). 4. O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, 

em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos 

extra-hospitalares se mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém 

ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos 

extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais 

medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a 

insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos 

laudos invocados no acórdão impugnado. (...) . Por meio da interdição civil 

com internação compulsória resguarda-se a vida do próprio interditando e, 

secundariamente, a segurança da sociedade. (...) (HC 165.236/SP, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 

11/11/2013; HC 228.848/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013) 9. 

Ordem denegada. (STJ - HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014) 4. 

Sentença retificada. (ReeNec 91639/2017, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) Isso posto, 

ausentes os requisitos legais em relação à internação, INDEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

e, por inexistir o Centro de Atenção Psicossocial – CAPs na Comarca de 

Araputanga-MT, DETERMINO que intime o Município para que providencie, 

no prazo de 20 (vinte) dias da intimação – Enunciado n. 410 da Súmula do 

STJ -, o tratamento extra-hospitalar através da rede pública ou privada, 

sob pena de sanções e sequestro. O fato de inexistir normatização legal 

que exija a efetiva instalação de Centro de Atenção Psicossocial – CAPs 

pelo Município, diante da quantidade de habitantes, não o exime de 

providenciar o tratamento dos dependentes existentes, fazendo-o através 

de sua estrutura de assistência social e de saúde. Sem prejuízo disso, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a documentação de que disponha 

para o esclarecimento da causa – Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indicando 

se a medida é abrangida por política pública existente, quando poderá ser 

inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há 

disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação genérica. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o Enunciado n. 1, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que permite que seja dispensada 

a realização de audiência preliminar no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não manda 

profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 27 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-74.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS OAB - MT13077/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000251-74.2018.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 

9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como 

partes o(a) DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, como 

substituto(a) processual de ALTEMIR SOUZA FERREIRA, em desfavor dos 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL-MT, 

em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita 

altera parte seja determinado a internação do paciente em clínica de 

reabilitação para dependentes químicos, dando à causa o valor de R$. 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Narra que o(a) paciente é 

usuário de drogas há algum tempo, sendo que para manter o vício acabou 

se desfazendo de seus bens, bem como causa enorme angústia para si e 

para a família. Aduz que observando sua atual situação, a genitora do 

interessado manifestou a vontade de sanar essa dependência de seu filho 

de forma compulsória, através de ajuda em locais preparados e 

adequados. Contudo, por não dispor de condição financeira para pagar 

pelo tratamento, requer que seja custeado pelo poder público. Atendidas 

as recomendações da CNGC, fora precedido de notas de evidência 

científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da prévia 

intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 

1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 607 de 732



Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma que seu filho é dependente químico, contudo o 

processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que atualmente 

não há na rede do Sistema Único de Saúde - SUS rede hospitalar e de 

internação em decorrência da alteração de modelo de reclusão e exclusão 

social, bem como a internação compulsória é um dos meios de tratamento, 

não sendo o único. A internação psiquiátrica voluntário ou involuntária, 

somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que 

caracterize os seus motivos – Lei n. 10.216/2001. Contudo, o atendimento 

integral e de inserção comunitária pode ser realizado no Centro de 

Atenção Psicossocial – CAPs, sendo a internação o último recurso, 

inexistindo informações sobre tentativas de tratamento de forma 

ambulatorial. Nesses termos: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE 

DESINTOXICAÇÃO - ALCOOLISMO - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA 

GARANTIA DO CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA, 

CABAL, INCONTESTE E INQUESTIONÁVEL SOBRE A SUA REAL 

NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO - IMPERIOSA NECESSIDADE DE QUE O 

PACIENTE TENHA SIDO CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS - MEDIDA DE 

CARÁTER EXCEPCIONAL, EXIGINDO-SE, PARA SUA IMPOSIÇÃO, LAUDO 

MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE COMPROVE A NECESSIDADE DE TAL 

MEDIDA - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO.1. Ao compulsar os autos não se verifica - ainda que minimamente-, 

que o paciente tenha sido cientificado acerca de seus direitos. Pelo 

contrário, tudo aconteceu à sua revelia, uma vez que sua genitora quem 

se dirigiu até o Ministério Público e noticiou os fatos, conforme Certidão de 

Comparecimento de p. 21/22.2. Todos os estudos sociais e psicológicos 

foram realizados sem a presença do paciente, fato este, inclusive, 

mencionado pelas Assistentes Sociais, conforme se infere à p. 28/30, 46 

e 52 dos autos, ou seja, todo o processo de internação compulsória 

ocorreu sem ao menos dar ciência ao maior de todos os interessados, 

qual seja, o paciente, sobre a adoção de tal medida extrema, contrariando 

assim, a própria legislação pertinente. 3. "[...] 1. A internação compulsória 

deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, 

em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É 

claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua 

imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de 

tal medida. (...). 4. O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, 

em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos 

extra-hospitalares se mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém 

ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos 

extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais 

medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a 

insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos 

laudos invocados no acórdão impugnado. (...) . Por meio da interdição civil 

com internação compulsória resguarda-se a vida do próprio interditando e, 

secundariamente, a segurança da sociedade. (...) (HC 165.236/SP, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 

11/11/2013; HC 228.848/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013) 9. 

Ordem denegada. (STJ - HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014) 4. 

Sentença retificada. (ReeNec 91639/2017, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) Isso posto, 

ausentes os requisitos legais em relação à internação, INDEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

e, por inexistir o Centro de Atenção Psicossocial – CAPs na Comarca de 

Araputanga-MT, DETERMINO que intime o Município para que providencie, 

no prazo de 20 (vinte) dias da intimação – Enunciado n. 410 da Súmula do 

STJ -, o tratamento extra-hospitalar através da rede pública ou privada, 

sob pena de sanções e sequestro. O fato de inexistir normatização legal 

que exija a efetiva instalação de Centro de Atenção Psicossocial – CAPs 

pelo Município, diante da quantidade de habitantes, não o exime de 

providenciar o tratamento dos dependentes existentes, fazendo-o através 

de sua estrutura de assistência social e de saúde. Sem prejuízo disso, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a documentação de que disponha 

para o esclarecimento da causa – Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indicando 

se a medida é abrangida por política pública existente, quando poderá ser 

inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há 

disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação genérica. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o Enunciado n. 1, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que permite que seja dispensada 

a realização de audiência preliminar no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não manda 

profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 28 

de novembro de 2018 - 15:57:33. (assinado digitalmente) Renato J. de A. 

C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-89.2018.8.11.0038
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)
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RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000250-89.2018.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, como 

substituto(a) processual de M. C. de O., representado por sua genitora 

Kelly Cristina Abreu de Campos, em desfavor dos ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre 

pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado 

a realização de procedimento cirúrgico específico para correção de 

Hipospádia, dando à causa o valor de R$. 954,00 (novecentos e cinquenta 

e quatro reais). Narra que o paciente nasceu com Hipospádia Peniana, 

sendo necessário a realização de procedimento cirúrgico para correção 

da enfermidade supracitada e, por não dispor de condição financeira para 

custear as despesas, requereu seu fornecimento junto à Secretaria de 

Saúde Municipal, contudo sem êxito. Atendidas as recomendações da 

CNGC, fora precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - 

art. 1.317, parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área 

de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que nasceu com Hipospádia Peniana e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado, bem como o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio 

Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi 

de que é necessário realizar o procedimento cirúrgico de correção até 

atingir 18 (dezoito) meses de vida, bem como esse tipo de cirurgia é 

contemplado pelo SUS. Há elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito, cuja doença foi demonstrada e a forma/necessidade de tratamento, 

assim como presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que a demora agrava a situação do(a) beneficiário(a) 

e pode resultar em perda de oportunidade, sendo verificado a 

irreversibilidade recíproca no caso diante da proporcionalidade entre os 

direitos envolvidos e afastando o risco mais grave, que seria a saúde da 

pessoa. No confronto entre a aparente irreversibilidade e o direito à saúde 

e, alguns casos, vida, prevalece estes – NCPC, art. 300 e ss.. Assim 

sendo, subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela 

provisória de urgência liminar, pela suficiência das provas apresentadas 

até o momento e, consequentemente, resultados negativos que podem 

advir da sua não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Por fim, esclareço que 

o não atendimento da decisão poderá ensejar providências necessárias 

outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de valores das 

pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do que a fixação 

de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder 

Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, preenchendo a inicial os requisitos essenciais, 

assim como presentes os requisitos da legislação - art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA e DETERMINO a intimação para que a(s) parte(s) 

demandada(s), solidariamente, promova(m) o tratamento necessário à 

reclamante da forma constante na exordial e documentos médicos 

juntados, especificamente realização de procedimento cirúrgico pediátrico 

para correção de Hipospádia Peniana seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 30 

(trinta) dias corridos da intimação, sob pena de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 
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possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, apesar de 

haver um prazo médio de 8 (oito) meses para realização do procedimento 

supracitado sem prejuízo para o paciente, verifico que atualmente o 

Estado não vem cumprindo com suas obrigações relacionados ao 

fornecimento de saúde, até mesmo no cumprimento de decisões judiciais, 

o que ocorre na maioria das ações, a necessidade de bloqueio de valores 

para efetivar o cumprimento e fornecimento de medicamentos, exames e 

procedimentos cirúrgicos. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato 

de que a Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, forneça a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indique se a medida é abrangida por política pública 

existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo 

programa, informe se há disponibilidade por instituição pública ou privada 

vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 28 

de novembro de 2018 - 16:55:38. (assinado digitalmente) Renato J. de A. 

C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45510 Nr: 1279-72.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiana Neves do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT, Hospital 

Arenápolis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105, Rogério Anastácio Chaves - OAB:

 (...) 4. Compulsando os autos, verifico que a ação foi ajuizada pelo 

advogado Francisco Diogo Alves de Alencar – OAB/MT n. 18.505 (fl. 26) 

-.Posteriormente, fora juntado aos autos substabelecimento SEM 

RESERVA DE PODERES ao advogado Marcello Andrade Santos – OAB/MT 

n. 16.836 (fl. 93) -. Na audiência instrutória realizada no dia 19/04/2017, 

verifico que se fez presente o advogado Hur Carlos Santos França – 

OAB/MT n. 22.850 (fl. 130v), momento no qual foi deferido prazo para 

juntada de substabelecimento.Ocorre que, conforme se vislumbra do 

documento assentado às fls. 130/130v, o substabelecimento de poderes 

foi realizado da pessoa do advogado Francisco Diogo Alves de Alencar 

para o patrono Hur Carlos Santos França.Todavia, é sabido que o 

substabelecimento sem reserva de poderes (fl. 93) é ato equivalente a 

renúncia do mandato. (...) Portanto, indevido o substabelecimento 

assentado às fls. 130/130v notadamente quando o advogado Francisco 

Diogo Alves de Alencar não era mais o detentor dos poderes conferidos 

pela parte autora.5. Assim, INTIME-SE os advogados Francisco Diogo 

Alves de Alencar, Hur-Carlos Santos França e Marcello Andrade Santos 

[atual gestor judicial da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT] para 

que regularizem a situação processual no prazo de 10 (dez) dias. (...) .8. 

Com o aporte da missiva, prossiga-se no cumprimento da decisão de fls. 

138/138v, INTIMANDO-SE as partes para apresentação de memoriais 

finais no prazo comum de 10 (dez) dias. 9. Sem prejuízo ao cumprimento 

desta determinação e porque ainda físico o processo, DETERMINO que 

seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca.Em seguida, INTIMEM-SE as partes da 

digitalização/virtualização e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 

e ss da CNGC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72784 Nr: 3910-47.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO DA SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolher os valores devidos a título de diligência do sr. Oficial de justiça a 

fim de que se dê cumprimento da ordem de citação/intimação expedido no 

bojo dos presentes autos.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio petição nos autos respectivos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67608 Nr: 1400-61.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Honório Pereira da Silva, Gerson Alves 

Faria de Lima, Weverson Souza de Arruda, ALANA KATHELYN 

ALBARELO SECUNDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680, DARLEY APARECIDO CARRIJO - OAB:24306/O, 

Gláucio Araújo de Souza - OAB:13599, Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850

 Nesse contexto fático, as medidas cautelares diversas da prisão se 

mostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento 

do processo penal, sendo de rigor, pois, a manutenção da segregação 

cautelar dos autuados.III – DISPOSITIVO. Diante disso, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva formulado pelo denunciado GERSON 

ALVES FARIA DE LIMA.Proceda-se a Secretaria Judicial com o 

cumprimento integral da decisão de fl.396, com máxima urgência, por se 

tratar de RÉU PRESO.Intime-se e cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-88.2018.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

LEILA REGINA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000537-88.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 71,16 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LEILA REGINA DE SOUZA SANTOS Endereço: Rua Pedro Nunes, 

1.327, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida Getulio Vargas, 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, Centro, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): LEILA REGINA DE SOUZA SANTOS A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 06/02/2019 

Hora: 09:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 28 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-73.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR BENTO GERVAZONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000538-73.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 166,28 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VALDEMIR BENTO GERVAZONI Endereço: Rua Pedro Nunes, 1.327, 

Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO 

S.A. Endereço: Avenida Getulio Vargas, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, Centro, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): VALDEMIR BENTO GERVAZONI A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 06/02/2019 Hora: 09:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 28 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-58.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO AFONSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000539-58.2018.8.11.0026 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DONATO KLAFKE - EPP Endereço: 

AVENIDA LIONS INTERNACIONAL, 852-W, VILA ESMERALDA, TANGARÁ 

DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

SANTO AFONSO Endereço: RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 155, 

CENTRO, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 Senhor(a): DONATO 

KLAFKE - EPP A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 06/02/2019 

Hora: 12:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 28 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-43.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FELISPERTO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000540-43.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 223,21 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MILTON FELISPERTO DE LIMA Endereço: Rua Glicério Martins Pinto, 

s/n, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 Senhor(a): MILTON FELISPERTO DE LIMA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 06/02/2019 Hora: 12:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 28 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000177-90.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000177-90.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

20.000,00 POLO ATIVO: Nome: JOANA CANTUARIA SANTOS Endereço: 

Rua dos Poaeiros, SN, Jardim Canaa, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço: 

CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 100, PRAÇA ALFREDO 

EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04344-902 ESPÉCIE: [BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, para ciência do retorno dos autos da 2ª 

Instância. ARENÁPOLIS, 28 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000177-90.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000177-90.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

20.000,00 POLO ATIVO: Nome: JOANA CANTUARIA SANTOS Endereço: 

Rua dos Poaeiros, SN, Jardim Canaa, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço: 

CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 100, PRAÇA ALFREDO 

EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04344-902 ESPÉCIE: [BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, para ciência do retorno dos autos da 2ª Instância. 

ARENÁPOLIS, 28 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-80.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RAMOS PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010023-80.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

15.000,00 POLO ATIVO: Nome: SIMONE RAMOS PAULO Endereço: 

Avenida D. PEDRO I, 612, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Endereço: Avenida Dr AUGUSTO DE TOLEDO, 

495, - ATÉ 589/590, SANTA PAULA, SÃO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 

09541-520 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do valor depositado 

nos autos. ARENÁPOLIS, 28 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-06.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000008-06.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: GERALDO ALVES PEREIRA Endereço: São 

Sepe, 91, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504, ASA NORTE, SALA 101 A 106, ASA 

NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-520 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca 

do valor depositado nos autos. ARENÁPOLIS, 28 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-18.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010042-18.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

24.882,06 POLO ATIVO: Nome: VALTAIR VICENTE DE OLIVEIRA Endereço: 

Rua GETULIO VARGAS, 369, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO Endereço: 

Rua ALVARENGA PEIXOTO, 974, 8 ANDAR, SANTO AGOSTINHO, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, para ciência do 

retorno do autos da 2ª Instância. ARENÁPOLIS, 28 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-18.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010042-18.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

24.882,06 POLO ATIVO: Nome: VALTAIR VICENTE DE OLIVEIRA Endereço: 

Rua GETULIO VARGAS, 369, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO Endereço: 

Rua ALVARENGA PEIXOTO, 974, 8 ANDAR, SANTO AGOSTINHO, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para ciência do 

retorno do autos da 2ª Instância. ARENÁPOLIS, 28 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-23.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000078-23.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 20.600,00 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCELO OLIVEIRA 

DA SILVA Endereço: Avenida Mato Grosso, 500, CENTRO, NOVA 

MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL SA Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 625 S, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, 

com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 6.549,42 (seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais 

e quarenta e dois centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ARENÁPOLIS, 28 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-70.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REIJANE SANTOS AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000480-70.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: REIJANE SANTOS AZEVEDO Endereço: rua 

Petronio Portela, sn, casa, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 28 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-85.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE JESUS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000479-85.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: LEONARDO DE JESUS CARDOSO 

Endereço: Rua Petronio Portela, s/N, casa, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, 

para, querendo, apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. ARENÁPOLIS, 28 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-37.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000133-37.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 5.600,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 
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Nome: WELLINGTON DOS PASSOS Endereço: Alinor Cosme da Silva, SN, 

PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 6.147,10 

(seis mil, cento e quarenta e sete reais e dez centavos). ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento 

de sentença começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento 

do débito, independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do 

CPC). ARENÁPOLIS, 28 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000394-02.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSE LUIZ RODRIGUES (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000394-02.2018.8.11.0026. REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27. Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC, ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, substituta processual de JOSÉ 

LUIZ RODRIGUES em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO. 

Fundamento e Decido. Afirma o autor, que apresenta diagnóstico de 

trauma ocular no olho esquerdo, catarata traumática e deslocamento de 

retina, razão pela qual necessita, urgente, do procedimento “vitrectomia 

posterior, com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser”, 

diante do risco de cegueira irreversível. A peça inicial veio, acompanhada 

de diversos documentos médicos que demonstram o suso narrado. A 

parte adversa Estado de Mato Grosso, alegou preliminar de ausência de 

interesse de processual, sob alegação de que o poder judiciário não 

compete realizar a macrojustiça, sendo de competência dos poderes 

Legislativo e Executivo. O direito à saúde representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. A não atuação do Estado 

para com o direito à saúde, importar-se-á numa eventual ação judicial e/ou 

administrativa quando o Estado não desempenhar o seu dever de 

promover e garantir a saúde. É verdade que, primordialmente, a eleição e 

condução das políticas públicas voltadas à concretização dos direitos 

sociais devem ficar a cargo do Legislativo e do Executivo, pela própria 

natureza das atribuições cometidas a tais poderes e para se assegurar a 

liberdade de ação necessária à adequação do projeto constitucional à 

realidade fática da sociedade. Todavia, tem-se que a inércia desses 

poderes não pode ficar à margem do controle judicial. Para Luciane 

Tessler (2005, p.153) o Poder judiciário também está vinculado de forma 

imediata à realização dos direitos fundamentais e diante da omissão do 

legislador ou do administrador não pode restar inerte. Cabendo ao mesmo 

assumir a função de concretização dos direitos fundamentais do caso em 

tela e conferir a máxima efetividade possível aos direitos fundamentais e 

recusar a aplicação de preceitos que os violem. Arremata a referida jurista 

(2005, p. 164): A atuação do Poder Judiciário, no campo das tutelas 

relativas a direitos sociais, representa um importante instrumento de 

garantia de efetividade aos direitos fundamentais sociais, incumbindo ao 

juiz à missão de partícipe ativo e consolidador do processo político-social 

de positivação de direitos. Portanto, REJEITO a preliminar suscitada. Passo 

ao meritum causae. De pronto, anoto que os argumentos utilizados pelo 

demandado Estado de Mato Grosso, em sua peça de defesa, não têm 

força suficiente a desconstituir a pretensão do requerente desta ação, 

porque o direito aqui buscado está amparado pela legislação brasileira, 

sobretudo garantido pela Constituição Federal. O bem tutelado nesta 

demanda é a vida de JOSÉ LUIZ RODRIGUES, que necessita realizar 

procedimento cirúrgico consistente em “vitrectomia posterior, com infusão 

de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser”. Assim, a manutenção da 

sua vida digna, assegurada pela Constituição Federal, dispensa maiores 

digressões, pois é direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF), 

devendo prevalecer quando em confronto com regras infraconstitucionais. 

Sabe-se que o direito à vida é assegurado pela Norma Maior, devendo o 

Estado e o Município garantir à preservação dos atributos materiais e 

imateriais da pessoa. Desse direito fundamental desdobra-se os demais, 

em especial, o direito à saúde por estar intimamente ligado à vida. A 

Constituição Federal no seu art. 5º, "caput" estabelece que: "Art. 5º Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes". O direito à saúde também está 

inserido entre os direitos e garantias fundamentais (art. 6º, CRFB/88 e art. 

2º, Lei n. 8080/90). Nesse contexto, no Título VIII – "Da Ordem Social", 

Seção II, art. 196 da Carta Magna, assegura o direito à saúde. Essa 

garantia constitucional tem como objetivo o bem-estar e justiça social que 

se traduzem na redução do risco de doenças e outros agravos, além do 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde. A natureza do direito protegido impõe à 

União, ao Estado e ao Município o dever de adotar as providências 

necessárias no sentido de dar fiel cumprimento aos direitos fundamentais, 

destacando que o acesso à saúde é um direito de todos e um dever do 

Estado (art. 196, CRFB/88). Ademais, o artigo 23, II, da CF estabelece a 

competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para 

cuidar da saúde e da assistência pública, havendo um verdadeiro dever 

solidário entre eles em fazer valer o direito à saúde. Destaco que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único (art. 198, CRFB/88), que é 

organizado e financiado com recursos do orçamento da seguridade social 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras 

fontes que asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos 

medicamentos indispensáveis ao tratamento da sua saúde, de 

responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em consideração 

aos princípios constitucionais e ponderando os valores envolvidos na 

demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, projeção da 

dignidade da pessoa humana, princípio fundamental (art. 1º, III, da 

CRFB/88) e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, superar 

essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. No plano 

infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.080/90 também assegura a 

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis. 

Vejamos: Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e 

serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter 

permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito 

Público ou privado. Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 

redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento 

de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 

aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Ainda, o art. 

4º da Lei 8.080/90 explicita esse dever. Anuncia que o Sistema Único de 

Saúde constitui-se pelo “conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas 

pelo Poder Público”. Não é por outra razão que a Suprema Corte decidiu: 

“(...) O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua 

atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 

mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de 

incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional...” (STF, Agravo em Recurso Extraordinário nº 

271.286-8-RS, J. 12.09.2000, rel. Min. Celso de Mello). Assim, não 
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prospera tese defensiva. Cabe ainda consignar que a reserva do possível 

não é capaz de obstar a exigência de direito constitucional à vida. Não se 

desconhece a grave situação financeira dos entes federativos, 

entretanto, se a saúde for relegada a plano que não o primeiro, 

cumprindo-se o dispositivo constitucional apenas em parte, a própria 

existência do Estado perderá a razão de ser. A propósito: “Obrigação de 

fazer - Fornecimento de medicamentos e/ou equipamentos para pessoa 

hipossuficiente – Competência concorrente da União, Estados e Municípios 

para cuidar da saúde pública Obrigatoriedade de fornecer remédios, 

equipamentos e tratamentos à população, de forma regular c constante, 

nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices 

orçamentários ou de listas oficiais por ele elaboradas. Princípio da reserva 

do possível inoponível em relação ao direito à vida - Artigos 1º da 

Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual - 

Ação procedente - Recursos não providos.” (APELAÇÃO CÍVEL COM 

REVISÃO n° 651.433-5/7-00, da Comarca de DIADEMA – Relator: Aléssio 

Gonçalves – 09/11/2007 – V.U. - encontrado no sítio www.tj.sp.gov.br). 

Nesta perspectiva, verifica-se que as normas constitucionais e 

infraconstitucionais estabelecem o direito à saúde, diretamente vinculado 

ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, não podendo o 

requerido se escusar do dever de promover o bem-estar do cidadão, sob 

pena de incorrer em omissão inconstitucional. Frisa-se que embora a 

escassez de recursos públicos e a teoria da reserva do possível tenha 

servido constantemente para justificar o descumprimento da lei, mediante 

o argumento de ser o procedimento de alto custo, da necessidade de 

rotinas administrativa, da obediência a recomendação n. 31/2010 do CNJ, 

do comprometimento ao principio da universalidade do acesso a saúde e 

para otimizar os recursos, não pode servir como armadura para que a 

administração pública, em suas esferas, deixe de garantir direitos 

fundamentais. Considerando que os exames e procedimento foi indicado 

por médico que acompanha o paciente e levando em conta a gravidade do 

caso, não se pode negar ao paciente o acesso a qualquer tipo de 

procedimento/medicamento/exames que possa lhe dar oportunidade de 

melhora, principalmente porque a demora na realização do procedimento 

pode leva-lo a perda da visão. A Constituição Federal garante a todos os 

cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito 

fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. Sendo assim, em 

análise aos documentos anexados aos autos, entendo que razão assiste 

a parte requerente, vejamos. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio 

Técnico-NAT, cuja conclusão foi de que há urgência na realização do 

procedimento de vitrectomia para o deslocamento de retina, tendo em vista 

o risco de perda definitiva da visão do olho afetado - id. 14664293. O 

pedido liminar foi DEFERIDO, sendo determinado a disponibilização do 

necessário para realizar o procedimento solicitado, em caráter de 

urgência, id. 14715843. A Constituição Federal garante a todos os 

cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito 

fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. No caso em 

apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer o procedimento cirúrgico de modo a garantir ao 

paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Assim, considerando 

os relatórios médicos sustentando a importância do procedimento para 

preservação da vida e saúde do autor, apresenta-se inconcebível a 

negativa administrativa da reclamada em fornecê-lo. Cumpre asseverar 

que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo à reclamada, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. Ademais, denota-se que o assistido e sua família é 

pessoa de parcas condições financeiras e não podem arcar com todos os 

custos do procedimento sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 

Assim, sendo a saúde um direito subjetivo assegurado 

constitucionalmente, impõe-se ao Estado, ora requerido, o dever de 

garantir ao paciente o acesso ao tratamento indispensável à sua sadia 

recuperação. Destaco que a ordem judicial que impõe ao requerido o 

dever de prestar a assistência, não implica ingerência do Poder Judiciário 

nas típicas atividades do Executivo, uma vez que a absoluta prioridade na 

garantia e efetivação do direito constitucional à saúde impõe ao 

administrador público um dever, e não uma mera faculdade. Sobre o tema, 

colhe-se as precisas lições do doutrinador Dirley da Cunha Júnior: A 

efetivação do direito social à saúde depende da existência de hospitais 

públicos ou postos públicos de saúde, da disponibilidade de vagas e leitos 

nos hospitais e postos já existentes, do fornecimento gratuito de remédios 

e existência de profissionais suficientes ao desenvolvimento e 

manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Na ausência ou 

insuficiência dessas prestações materiais, cabe indiscutivelmente a 

efetivação judicial desse direito originário à prestação. Assim, assiste 

razão ao titular do direito exigir judicialmente do Estado uma dessas 

providências fáticas necessárias ao desfrute da prestação que lhe 

constitui objeto. (CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 

JusPodivm, 2010, p. 729) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

tem compreendido, reiteradamente, que o direito fundamental à saúde 

prevalece em relação aos interesses financeiros da Fazenda Pública (RE 

n. 393.175, Min. Celso de Mello, DJU de 16-2-06; RE n. 315.165/SC, Min. 

Eros Grau, DJU de 2-8-06; AI n. 471.658/RS, Min. Sepúlveda Pertence, DJU 

de 3-8-06). Nesse sentido, é firme a jurisprudência: DIREITO 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO JULGADO PROCEDENTE. 

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA DO MÍNIMO 

EXISTENCIAL. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. VALOR DA 

MULTA DIÁRIA ADEQUADO. I A sentença deve ser mantida. Com efeito, a 

Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é direito de todos e 

dever do Estado (art. 196), sendo tal direito corolário da inviolabilidade do 

direito à vida (CF, art. 5º). O direito constitucional à saúde faculta ao 

cidadão obter de qualquer dos entes federativos o tratamento médico de 

que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais 

entes públicos não demandados. Destaco ainda que o Poder Público, 

independentemente da esfera governamental que o expresse, como dito 

alhures, tem dever constitucional de proteger à vida e à saúde daqueles 

que necessitam de seu auxílio. Necessário, portanto, o fornecimento do 

medicamento requerido. II ? No que se reporta à fixação de multa diária em 

caso de descumprimento da obrigação, entendo que não se revela 

desproporcional, pois apta a assegurar o cumprimento do comando 

jurisdicional encartado em sentença, sem que se possa falar em 

enriquecimento sem causa da autora. III ? Sentença mantida, em reexame 

necessário. (TJ-AM - REEX: 02009150220088040001 AM 

0200915-02.2008.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de 

Julgamento: 15/08/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

15/08/2016) REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - PESSOA IDOSA 

ACAMADA E GASTROSTOMIZADA HÁ TRES ANOS - AUSÊNCIA DE 

INTERNAÇÃO HOSPITAR OU AGRAVAMENTO DA DOENÇA - 

IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO EM SISTEMA DE HOME CARE 

NÃO DEMONSTRADA - ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR - MULTA 

COMINATÓRIA FIXADA EM VÁRIAS MOMENTOS DO PROCESSO - 

INAPLICABILIDADE - EXCLUSÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO DE BASE - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos 

do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o 

fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e 

restabelecimento da saúde. 2. "[...] Para que o Estado seja obrigado a 

dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. O 

bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da 

prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios 

coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. 

Sentença retificada em parte. (ReeNec 121938/2016, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)" 3. Em que pesem 

os documentos acostados aos autos, constata-se que o fornecimento de 

home care à idosa autora da Ação de Obrigação de Fazer é despicienda e 

onerosa ao erário público, porquanto possível o seu tratamento por meio 

fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, através de 

atendimento multidisciplinar fornecido pelo PSF local. 4. Em que pese a 

indicação da médica assistente, não há demonstração nos autos da 

imprescindibilidade do fornecimento do home care, conforme parecer do 

Núcleo de Apoio Técnico - NAT, que inclusive ressaltou a ausência de 

condições físicas para a sua implantação na residência da Autora. 5. O 

conjunto probatório trazido aos autos não obriga o Estado a fornecer 

unicamente o serviço de home care. Ao reverso, aponta a inviabilidade e 

inadequação da sua instalação, sendo possível o tratamento domiciliar 

multidisciplinar pelo Programa da Saúde da Família - PSF. 6. A concessão 

de medidas judiciais para atendimentos de demandas atinentes à saúde - 

de forma muitas vezes até indiscriminada, sem a observância dos 

requisitos mínimos -, causam um verdadeiro caos administrativo na saúde 

pública quando seus agentes deixam de observar a regularização 

efetuada internamente, priorizando tão somente as demandas 
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judicializadas. 7. Sentença parcialmente retificada para julgar procedente 

em parte a demanda inaugural. (ReeNec 17117/2017, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017) (TJ-MT - 

Remessa Necessária: 00489261820148110041 17117/2017, Relator: 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 

03/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 24/07/2017) Constata-se, portanto, que os direitos à vida, à 

saúde e à dignidade devem ser prevalentes na atuação do Estado, mesmo 

em detrimento dos gastos públicos, aplicando-se nestes casos o princípio 

da ponderação, de forma a dar maior relevo aos mencionados direitos 

fundamentais quando cotejados com a prévia dotação orçamentária ou 

implicações financeiras. Desta forma, ao pleitear-se direito concreto, 

amparado por indicação médica, cuja não realização pode trazer 

implicações gravosas à saúde, configurados restam os requisitos 

autorizadores da medida, a ser deferida nestas hipóteses. É como 

entende o STJ, conforme decisão com farta indicação jurisprudencial: 

"(...). Há muito se sedimentou na jurisprudência do STJ o entendimento de 

que é possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a 

Fazenda Pública para o fim de obrigá-la ao fornecimento de medicamento a 

cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que 

lhe assegure o direito à vida. Precedentes: AgRg no Ag 842.866/MT, Rel. 

Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 03/09/2007; REsp 904.204/RS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 01/03/2007; REsp 

840.912/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 

23/04/2007; AgRg no Ag 747.806/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJ 18/12/2007. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg 

no Ag 1299000/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1ª T., DJe 

10/02/2012)" Embora não caiba ao Judiciário ditar as regras para 

implementar políticas públicas, determinando onde e quando devem ser 

aplicados os recursos financeiros, cabe a ele dar efetividade à lei. Ou 

seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos poderes 

públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às 

pretensões das partes. Inafastável, portanto, a responsabilidade do ente 

público, no sentido de prestar a assistência médica necessária aos 

cidadãos, sobretudo em virtude do comando constitucional, a preservar a 

dignidade da pessoa. Tratando-se, portanto, a saúde, de um direito social 

que figura entre os direitos e garantias fundamentais previstos na 

Constituição Federal, impende cumpri-la independentemente de previsão 

orçamentária específica, prioritariamente. Por fim, esclareço que o não 

atendimento de determinação judicial pode(rá) ensejar providências 

necessárias outras, entre as quais o bloqueio e sequestro de valores, 

mais eficaz do que a fixação de multas diárias que costumam ser 

ignoradas pelo “Poder Público”. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO - art. 

487, I do CPC -, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para TORNAR 

DEFINITIVA a liminar deferida em exame sumário, a qual DETERMINOU que 

a reclamada forneça a parte autora o procedimento cirúrgico “vitrectomia 

posterior, com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser”, seja 

na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, particular. 

Estando amplamente demonstrado nos autos o estado grave da saúde do 

paciente e, de igual forma, o descumprimento da liminar pelo requerido, 

DEFIRO o bloqueio de ativos/sequestro de valores para o 

atendimento/implemento do direito - CPC, art. 301 -, via BacenJud, na 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Neste ponto, esclareço que 

há nos autos alguns orçamentos (id. 15360203), do modo que, visando à 

forma mais vantajosa aos cofres públicos, o procedimento deverá ser 

realizado no HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ. EXPEÇA-SE ofício ao 

Hospital de Olhos de Cuiabá para que providencia o procedimento 

cirúrgico em favor do requerido, devendo ser encaminhado a este juízo 

nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como 

os dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará de 

levantamento, pois a constrição se dá através do sistema BACENJUD, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário e a 

liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – 

CNGC, art. 1.319, § 2º. INTIME-SE o preclaro representante do Ministério 

Público para, no prazo de 10 (dez) dias, entrar em contato com o Hospital 

de Olhos de Cuiabá e providenciar o necessário/documentação para 

realização do procedimento solicitado. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, CERTIFIQUE. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. ARENÁPOLIS, 27 de novembro de 

2018. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010079-79.2016.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR, movida por MARIA JOSE DA 

SILVA VESTUARIO – ME em desfavor de BRASPRESS TRANSPORTES 

URGENTES LTDA. Fundamento e Decido. À luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido 

e passo a julgar antecipadamente a lide. Inexistindo preliminares, passo a 

análise do mérito. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência. Alega a promovente, em 

sua peça inicial, que adquiriu junto a empresa SPORT BASIC IND. E COM. 

DE CONFECÇÕES LTDA EPP, localizada na cidade de Gaspar/SC, vários 

produtos do tipo vestuários/confecções para seu comércio, ocasião em 

que ficou ajustado que não haveria cobrança de frete da promovente. 

Segue afirmando que, no dia 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2016 

recebeu uma notificação do órgão de proteção ao crédito - Serasa 

Experian, comunicando-a que seu nome seria negativado por ordem da 

empresa promovida, diante do não pagamento do frete pelo transporte dos 

produtos que adquiriu da empresa Sport Basic., razão pela qual propôs a 

presente demanda, requerendo, ao final, indenização por danos morais. 

Em defesa a requerida alega equívoco na emissão do documento 

supramencionado, especificamente com relação ao responsável pela 

quitação do frete, contudo, afirma que a autora recebeu o boleto de 

quitação sem contestar, não efetuando reclamação administrativa. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Consoante se 

depreende das manifestações declinadas pela parte autora, seu nome foi 

negativado nos cadastros de proteção ao crédito em razão do valor do 

frete dos produtos adquiridos, contudo verifica-se no documento de id. 

6543490, que na nota fiscal de compra consta “SEM FRETE, restando 

indevida a cobrança e negativação realizada pela requerida. Verifica-se 

ainda que a requerida aduz que a autora recebeu o boleto de cobrança 

bem como notificação de negativação, porém não contestou 

administrativamente, “permitindo” que seu nome fosse negativado, 

caracterizando a culpa concorrente. Em análise a notificação enviada a 

autora (id. 6543501), a mesma foi expedida em 22/01/2016, com 

recebimento pela autora em 26/02/2016. Contudo, a negativação ocorreu 

em 08/01/2016, ou seja quando da emissão da notificação a requerida já 

havia negativado o nome da autora, sequer lhe possibilitando o prazo de 

10 dias para pagamento antes da notificação. Verifico que além da 

cobrança ser totalmente indevida, ainda não foi garantido a autora a 

possibilidade de evitar a negativação. E isso é que basta para que se 

reconheça a responsabilidade da ré pelos danos que do evento 

resultaram. Quanto aos danos morais, o pedido é procedente. Não há 

como negar que a manutenção irregular do nome de qualquer pessoa 

física ou jurídica nos órgãos de restrição de crédito constitui 

constrangimento e gera danos à imagem do suposto devedor, que devem 
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ser compensados por aquele que os causou. O CPF sem restrição é 

importante para a comprovação da imagem de bom pagador, sendo sua 

negativação suficiente para impedir que determinada pessoa, física ou 

jurídica, obtenha crédito ou financiamento. Trata-se, assim, de modalidade 

de dano moral "in re ipsa", conforme entendimento consolidado dos 

Tribunais. Neste sentido a jurisprudência do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. 

IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. 

SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO 

DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência 

desta Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de que a 

inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de 

inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a 

própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A 

quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante, o 

que afasta a necessidade de intervenção desta Corte Superior. Incidência 

da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são devidos a partir do evento 

danoso, conforme enunciado da Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. 

(AgRg no AREsp 346089 PR 2013/0154007-5, 4º Quarta Turma, Rel (a) 

Luis Felipe Salomão, julg. 27.08.2013, registro em 03.09.2013). Quanto à 

fixação do valor da indenização por danos morais, no esteio do 

pensamento de Sérgio Cavalieri Filho, tenho que no caso em análise, deve 

obedecer aos seguintes parâmetros: 1) reprovabilidade da conduta ilícita; 

2) intensidade e duração do sofrimento experimentado; 3) a gravidade do 

fato e sua repercussão; 4) a situação econômica do ofensor e o grau de 

sua culpa (cf. “Programa de responsabilidade civil”. 9ª ed. São Paulo: 

Editora Atlas, 2010. p. 98). Restou demostrado nos autos a 

reprovabilidade da conduta da requerida que tenta eximir-se alegando 

“equivoco”, bem como a ausência de notificação anterior a negativação, o 

que oportunizaria a autora tentativa de resolver antes da inscrição. 

Ademais a negativação retira da parte crédito para realizar compras a 

prazo, o que inviabiliza seu comercio e aquisição de produtos. No que se 

refere a aplicação da Sumula 385 do STJ, entendo que a mesma não deve 

ser aplicada ao caso concreto, posto que no momento da inscrição 

realizada pela requerida não constava nenhuma restrição no nome da 

autora. O protesto anexado no id. 6543644, ocorreu em data posterior. A 

obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes 

postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, 

ilícito enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outra 

restrições comercial posterior, a que está sendo discutida neste feito, 

razão pela qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de 

Justiça, somente devem ser levadas em considerações as outras 

inscrições para fixar o quantum indenizatório em consideração os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar 

enriquecimento ilícito. Mostra-se imperioso, ademais, que a quantia tenha 

uma finalidade punitiva e de desestímulo à reiteração da mesma conduta 

pelo próprio réu e mesmo pelos demais atores sociais. Há uma efetiva 

função pedagógica que não pode ser desprezada. Além disso, o montante 

não pode ser estabelecido em patamar que represente o enriquecimento 

ilícito do ofendido. Dessa maneira, com base em tais paradigmas, no caso 

concreto, suficiente a indenização no montante de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais). Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - CONFIRMAR E TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR deferida no id 

6543578. - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, 

a título de dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________ VISTOS. HOMOLOGO o presente projeto 

de sentença para que surtem seus efeitos legais nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.
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 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52112 Nr: 857-42.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, do retorno dos autos a esta 

Comarca, devendo requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54711 Nr: 1281-50.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DE SOUZA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, do retorno dos autos a esta 

Comarca, devendo requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40535 Nr: 938-59.2011.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - CRM/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE EMELI SCHNEIDER BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, do retorno dos autos a esta 

Comarca, devendo requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55656 Nr: 2110-31.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SOMBRA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do acórdão retro, o qual manteve a sentença que julgou 

procedente a ação, bem como o trânsito em julgado já certificado (fls.136), 

intime-se a parte autora, por sua advogado, da baixa do processo a este 

Juízo. Em nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55619 Nr: 2077-41.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARISA DO NASCIMENTO LOTEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA RODRIGUES AGUILAR, ANA 

CAROLINA RODRIGUES AGUILAR, GEOVANA RODRIGUES AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos etc.

A princípio, ante a juntada de substabelecimento às fls. 191, cadastre-se a 

advogada substabelecida Dra. Alessandra Macedo Zago Zacarkim.

Após, intime-se a parte autora, por sua advogada, do retorno dos autos a 

esta Comarca, devendo requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22041 Nr: 125-76.2004.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA DA PAZ IND E COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente do retorno dos autos a esta Comarca, devendo 

requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74844 Nr: 1368-64.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WÉLINTON DE SOUZA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que na presente data o processo foi sentenciado, sendo 

fixado o regime aberto para início de cumprimento de pena e determinada a 

sua soltura, constato que o pedido de revogação da prisão preventiva 

restou prejudicado, motivo pelo qual deixo de analisá-lo.

Cumpram-se as disposições da sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54855 Nr: 1417-47.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO PRATES SILVEIRA, NELSON BIGATON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Vistos

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. 299, redesigno a audiência 

designada às fls.289, para o dia 25 de janeiro de 2019, às 17h00min, 

oportunidade em que serão colhidos os depoimentos das testemunhas 

faltantes e realizados os interrogatórios dos réus.

 Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

 Intimem-se os acusados, bem como o defensor constituído.

 Consigno que as testemunhas de defesa comparecerão ao ato 

independentemente de intimação (fls.289).

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa para se manifestar acerca da certidão de fls. 296-v.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77591 Nr: 3171-82.2018.811.0088

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

ARIPUANÃ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY COUTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MONICA DE SOUZA, Filiação: Maria 

Aparecida dos Santos e Baiano Getulio de Souza, data de nascimento: 

04/10/1995, brasileiro(a), natural de Aripuana-MT, convivente. atualmente 

em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de medida protetiva requerida por 

Mônica de Souza, nos termos do artigo 18 da Lei nº 11.340/06, restando 

configurada a urgência, tendo em vista as necessidades assecuratórias 

em relação à vítima.A requerente afirmou, perante a autoridade policial, 

que conviveu maritalmente com Claudiney Couto Lopes por 

aproximadamente 03 (três) anos, advindo uma fi lha do 

relacionamento.Expôs que o ofensor não aceita o fim do relacionamento, 

ameaçando-a de morte. Afirmou que o ex companheiro foi até a sua 

residência e lhe mostrou uma faca, dizendo que a usaria para cometer o 

crime.É O RELATÓRIO. DECIDO.Obedecendo aos princípios da dignidade 

da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput), 

assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção, conforme disciplina 

do art. 1º c/c artigo 22 e seguintes da Lei 11.340/06, DEFIRO as medidas 

protetivas pleiteadas, quais sejam:• Proibição do agressor de se aproximar 

da vítima no limite de 200 metros;• Proibição do agressor de manter contato 

com a ofendida por qualquer meio de comunicação; • Proibição do 

agressor frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua 

integridade física e psicológica;Quanto aos pedidos relativos à proibição 

de aproximação dos familiares e testemunhas, forçoso concluir que não 

se encontram nos autos quaisquer documentos ou fatos que permitam 

decidir de maneira favorável à ofendida. Assim, por ora, 

INDEFIRO.Oficie-se à autoridade policial, comunicando que foram 

concedidas as medidas de proteção requeridas, devendo garantir 

proteção à ofendida, inclusive no caso de descumprimento das medidas 

ora deferidas, na forma estabelecida pelo artigo 11 e seus incisos da Lei 
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nº 11.340/06.Intime-se o agressor acerca da presente decisão, para que 

cumpra as determinações acima especificadas, consignando-se que o 

descumprimento das medidas protetivas ora deferidas PODERÁ 

ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos 

do artigo 313, III, do Código de Processo Penal e, além disso, configurar o 

crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006.Intime-se a ofendida 

acerca da presente decisão, bem como da necessidade de seu 

comparecimento em juízo no prazo de 06 (seis) meses para manifestar 

eventual interesse na manutenção das medidas ora deferidas.Por ocasião 

da intimação da vítima, o(a) Oficial de Justiça deverá adverti-la de que o 

seu silêncio importará na revogação das medidas e arquivamento do 

feito.Proceda-se à devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 11.340/06.Ciência ao Ministério Público.Sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO à Autoridade 

Policial.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NATHASHA BALBINOT, 

digitei.

Aripuanã, 28 de novembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78791 Nr: 3976-35.2018.811.0088

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

ARIPUANÃ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRO DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZULMIRO DE SOUZA ALVES, Filiação: 

Maria Socorro dos Santos, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Despacho/Decisão: Vistos etc.Trata-se de medida protetiva requerida por 

Rutielen Wanessa Rodrigues Belarmino de Jesus, nos termos do artigo 18 

da Lei nº 11.340/06, restando configurada a urgência, tendo em vista as 

necessidades assecuratórias em relação à vítima.A requerente afirmou, 

perante a autoridade policial, que conviveu maritalmente com Zulmiro de 

Souza Alves por aproximadamente 05 (cinco) anos e do relacionamento 

resultou o nascimento de uma filha.Narrou que o ofensor nos últimos anos 

passou a fazer uso de substância entorpecente e bebida alcoólica, se 

tornando uma pessoa agressiva.Declarou, ainda, que na data de 

05/09/2018, após uma discussão com o ofensor, esse lhe desferiu murros 

e a enforcou até perder a consciência. Que foi ameaçada de morte pelo 

ofensor.É O RELATÓRIO. DECIDO.Obedecendo aos princípios da dignidade 

da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput), 

assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção, conforme disciplina 

do art. 1º c/c artigo 22 e seguintes da Lei 11.340/06, DEFIRO 

PARCIALMENTE as medidas protetivas pleiteadas, quais sejam:• Proibição 

do agressor de se aproximar da vítima no limite de 200 metros;• Proibição 

do agressor de manter contato com a ofendida por qualquer meio de 

comunicação; • Proibição de o agressor frequentar a residência do genitor 

da vítima, onde passará a residir, qual seja, Sítio Seringal, Comunidade 

Água Boa, cidade de Juara, a fim de preservar sua integridade física e 

psicológica; Quanto aos pedidos relativos à proibição de aproximação dos 

familiares e testemunhas, forçoso concluir que não se encontram nos 

autos quaisquer documentos ou fatos que permitam decidir de maneira 

favorável à ofendida. Assim, por ora, INDEFIRO.Indefiro a medida de 

restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, devendo 

esta ser alcançada por processo autônomo e pela via adequada.Quanto 

ao pedido de prestação de alimentos provisórios, conquanto a 

necessidade de sua filha seja presumida, entendo que não se encontram 

nos autos quaisquer documentos que comprovem a capacidade 

econômica do agressor, razão pela qual, o INDEFIRO.Por fim, INDEFIRO o 

pedido de "Outras medidas de Ordem acautelatória", em razão de sua 

abstratividade.Oficie-se à autoridade policial, comunicando que foram 

parcialmente concedidas as medidas de proteção requeridas, devendo 

garantir proteção à ofendida, inclusive no caso de descumprimento das 

medidas ora deferidas, na forma estabelecida pelo artigo 11 e seus 

incisos da Lei nº 11.340/06.Intime-se o agressor acerca da presente 

decisão, para que cumpra as determinações acima especificadas, 

consignando-se que o descumprimento das medidas protetivas ora 

deferidas PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO 

PREVENTIVA, nos termos do artigo 313, III, do Código de Processo Penal e, 

além disso, configurar o crime previsto no artigo 24-A, da Lei 

11.340/2006.Intime-se a ofendida acerca da presente decisão, bem como 

da necessidade de seu comparecimento em juízo no prazo de 06 (seis) 

meses para manifestar eventual interesse na manutenção das medidas 

ora deferidas.Por ocasião da intimação da vítima, o(a) Oficial de Justiça 

deverá adverti-la de que o seu silêncio importará na revogação das 

medidas e arquivamento do feito.Proceda-se à devida inclusão de dados, 

para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei nº 11.340/06.Ciência ao 

Ministério Público.Sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e 

OFÍCIO à Autoridade Policial.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NATHASHA BALBINOT, 

digitei.

Aripuanã, 28 de novembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79244 Nr: 4313-24.2018.811.0088

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA JUDICIÁRIA DE ARIPUANÃ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSINEIDE FERNANDES DE AZEVEDO, 

Cpf: 07794530180, Rg: 19106718, Filiação: Rosana Fernandes de 

Azevedo, data de nascimento: 19/04/2002, brasileiro(a), natural de 

Cotriguaçu-MT, solteiro(a), Telefone 981541130 e atualmente em local 

incerto e não sabido REGINALDO BENTO DE SOUZA, Rg: 32294603, 

Filiação: Maria Fernandes de Souza e Joao Bento da Silva, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de medida protetiva requerida por 

Rosineide Fernandes de Azevedo, nos termos do artigo 18 da Lei nº 

11.340/06, restando configurada a urgência, tendo em vista as 

necessidades assecuratórias em relação à vítima.A requerente afirmou, 

perante a autoridade policial, que convive maritalmente com Reginaldo 

Bento de Souza há cerca de 4 (quatro) meses.Narrou que na data de 

23/09/18 o casal teve uma discussão, uma vez que o ofensor chegou na 

residência do casal embriagado, sendo que durante a discussão o 

requerido lhe agrediu fisicamente, segurando-a pelo pescoço e 

arrastando-a pelo chão e paredes da casa. Expôs, ainda, que após a 

discussão a declarante tentou ir embora da residência, momento em que 

foi impedida, tendo o agressor cortado seu braço esquerdo com um 

canivete.É O RELATÓRIO. DECIDO.Obedecendo aos princípios da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput), 

assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção, conforme disciplina 

do art. 1º c/c artigo 22 e seguintes da Lei 11.340/06, DEFIRO 

PARCIALMENTE as medidas protetivas pleiteadas, quais sejam:• 

Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência;• 

Proibição do agressor de se aproximar da vítima no limite de 200 metros;• 

Proibição do agressor de manter contato com a ofendida por qualquer 

meio de comunicação; • Proibição do agressor frequentar a residência da 

vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica.•Quanto ao 

pedido de encaminhamento da ofendida e dependente a programa oficial 

de proteção, determino a intervenção nos autos da equipe multidisciplinar, 

nos termos do artigo 31, da Lei nº 11.340/06, devendo essa trazer 

relatório do estado psicológico da vítima, no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas. Com a vinda do expediente, vista ao “parquet”.INDEFIRO a medida 

de suspensão da posse e/ou restrição do porte de armas, uma vez que 

não há nos autos qualquer elemento que indique que o ofensor possua 

arma de fogo.Quanto aos pedidos relativos à proibição de aproximação 

dos familiares e testemunhas, forçoso concluir que não se encontram nos 
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autos quaisquer documentos ou fatos que permitam decidir de maneira 

favorável à ofendida. Assim, por ora, INDEFIRO.INDEFIRO a recondução da 

ofendida e dependentes ao domicílio, eis que consoante informado nos 

autos, a vítima não saiu da residência comum do casal.Por fim, INDEFIRO a 

medida de separação de corpos por entender que o afastamento do 

ofensor do lar é suficiente para resguardar a integridade física e 

psicológica da ofendida.Oficie-se à autoridade policial, comunicando que 

foram parcialmente concedidas as medidas de proteção requeridas, 

devendo garantir proteção à ofendida, inclusive no caso de 

descumprimento das medidas ora deferidas, na forma estabelecida pelo 

artigo 11 e seus incisos da Lei nº 11.340/06.Intime-se o agressor acerca 

da presente decisão, para que cumpra as determinações acima 

especificadas, consignando-se que o descumprimento das medidas 

protetivas ora deferidas PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA 

PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 313, III, do Código de Processo 

Penal e, além disso, configurar o crime previsto no artigo 24-A, da Lei 

11.340/2006.Intime-se a ofendida acerca da presente decisão, bem como 

da necessidade de seu comparecimento em juízo no prazo de 06 (seis) 

meses para manifestar eventual interesse na manutenção das medidas 

ora deferidas.Por ocasião da intimação da vítima, o(a) Oficial de Justiça 

deverá adverti-la de que o seu silêncio importará na revogação das 

medidas e arquivamento do feito.Proceda-se à devida inclusão de dados, 

para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei nº 11.340/06.Ciência ao 

Ministério Público.Sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e 

OFÍCIO à Autoridade Policial.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NATHASHA BALBINOT, 

digitei.

Aripuanã, 28 de novembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-19.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO MORAO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010015-19.2012.8.11.0088. REQUERENTE: OLIMPIO MORAO DA ROSA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A VISTOS. Conforme se verifica na 

petição de ID nº 8865853, a parte devedora promoveu o integral 

cumprimento da obrigação, com o que concordou o credor na petição de 

ID nº 8865866. Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015, JULGO EXTINTO, por sentença, a presente ação pela 

satisfação da obrigação pelo devedor. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado esta 

decisão, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

praxe. Submeto os autos à MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marília Gabriela de Figueiredo Marisco 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza Substituta ARIPUANÃ, 16 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52850 Nr: 1261-57.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RVDNAL, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.

 Declaro por encerrada a instrução processual e determino a abertura de 

vistas dos autos às partes no prazo legal e sucessivo de 05 (cinco) dias, 

primeiro ao representante do Ministério Público e, após pela Defesa para 

apresentações das alegações finais na forma de memoriais e, em seguida, 

voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53602 Nr: 480-98.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO POLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 Diante do exposto, não obstante à manifestação ministerial de fl. 69, 

declaro extinta a punibilidade do acusado JOÃO PAULO POLETTO, já 

qualificado nos autos.Lado outro, CERTIFIQUE a Secretaria deste Juízo:a) 

O valor exato que o acusado levantou através do alvará judicial de fl. 56 

eb) Se houve a transferência em favor de uma das entidades cadastradas 

nesta Comarca, nos termos da decisão de fl. 43. Em caso, negativo, 

determino seja juntado extrato informando o valor atualizado do depósito, 

com a posterior transferência à Delegacia de Polícia Civil Judiciária desta 

Cidade de Brasnorte – MT.Intime-se.Cientifique o representante do 

Ministério Público.Após, oportunamente, em não havendo mais diligências 

a serem realizadas, arquive-se o presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo, o 

adequado e, servindo a cópia desta decisão como o necessário 

mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54277 Nr: 1029-11.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Martins Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 Certifico que ante a apresentação de alegações finais pelo representante 

do Ministério Público, nos termos da legislação vigente e provimento 

52/2007-CGJ, abro vista dos autos a defesa, para apresentação de 

memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24713 Nr: 949-86.2010.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.

 Oficie-se o Juízo deprecado de Cuiabá/MT solicitando a devolução da 

carta precatória (fls. 136) devidamente cumprida em caráter de urgência.

Ante a informação às fls. 259 de que a testemunha do autor Claudinei 

Magron Galhardo, encontra-se em local desconhecido, determino a 

intimação do Ministério Público para que apresente o endereço atualizado 
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da aludida testemunha no prazo de 05 dias.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52316 Nr: 733-23.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISVALDO CAMPOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 Vistos etc.

 Em atenção ao teor da certidão retro e, considerando que o reeducando 

também foi condenado ao pagamento da pena de multa, porém não houve 

a quitação daquela até a presente data (28/11/2018), observo que a 

prescrição da pretensão executória em relação à referida reprimenda 

operou-se.

Nessa toada, o art. 114, II do Código Penal, no tocante à pena de multa, 

indica que é cabível a prescrição da referida reprimenda, observando o 

mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade aplicada.

Desta forma, de acordo com o art. 109, V do Código Penal, a pena de 

multa imposta ao reeducando prescreve em 04 (quatro) anos, já que a 

pena privativa de liberdade aplicada não excede a dois.

Assim sendo, verifico que a contar da data do último trânsito em julgado 

(11.08.2014) até a presente data (28/11/2018), transcorreram mais de 

quatro anos.

Posto isso, com base nos arts. 107, inciso IV; 109, V e 114, II, todos do 

Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando, 

qualificado nos autos, em relação também à pena de multa outrora 

aplicada.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Após o transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e as 

anotações de estilo, eis que os honorários devidos ao advogado nomeado 

já foram arbitrados no despacho de fl. 150.

P. R. I.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o  n e c e s s á r i o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24780 Nr: 1016-51.2010.811.0100

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE CERVIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR FERREIRA MELO, ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE SCHROEDER - OAB:13006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE INVENTARIANTE, na pessoa de sua advogada, do 

inteiro teor da sentença: "Vistos etc. Trata-se de Inventário pelos 

herdeiros de Leonir Ferreira de Melo, qualificado nos autos. Tendo em 

vista a certidão de fls. 97, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

que não se manifestou quando intimada a fazê-lo. Nesses casos o Novo 

Código de Processo Civil dispõe que: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando:

 II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, 

o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Art. 354. 

Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II 

e III, o juiz proferirá sentença. Diante do exposto, julgo extinto este feito, 

sem resolução do mérito com base no artigo 485, III, do CPC. Condeno o 

autor em custas e taxas judiciais residuais a serem calculados pelo 

contador judicial. Transitada em julgado a decisão, ao arquivo, com as 

devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 53332 Nr: 250-56.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERITO PINHEIRO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Código: 53332

Vistos,

Não merece acolhimento o pedido de citação por edital, formulado pelo 

Ministério Público, por não estar evidenciado que foram esgotados os 

meios de localização do réu, devendo, antes disso, demonstrar ter 

diligenciado, por qualquer meio, em busca do endereço do réu para o fim 

de se proceder à citação pessoal, sob pena de nulidade processual.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51289 Nr: 825-35.2012.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTE FERREIRA, Ronildo Hilário Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18821

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura e no 

artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos autores do fato RUTE FERREIRA e RONILDO HILÁRIO 

MACHADO, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, 

pelo máximo da pena em abstrato cominada ao crime, extinguindo também 

o presente processo.Por derradeiro, fixo a título de honorários 

advocatícios para o causídico nomeado como dativo Dr. Diego Rafael 

Lanzarini, OAB/MT n.º 18.821 (fl. 86), o importe de 02 (dois) URH’s. Após 

o transitado em julgado, que deverá ser certificado, arquivem-se estes 

autos, com as baixas e as anotações de estilo.Ciência ao representante 

do Ministério Público.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo 

a cópia desta decisão como o necessário mandado/carta/carta 

precatória/ofício/notificação/título executivo.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26030 Nr: 1053-48.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PIRES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Tendo em vista a informação de fl. 186, dando conta do pagamento da 

RPV, bem como a petição do autor às fls. 184 indicando dados bancários 

para liberação, necessário o levantamento dos valores depositados.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 186.

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 
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levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ.

Solicite-se informações quanto ao pagamento da RPV de fl. 183.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33188 Nr: 784-67.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ALICE FERREIRA 

RODRIGUES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 97/97-v).

Em fls. 104/105, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do 

depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 104/105.

Anoto os dados bancários para levantamento informados pela parte 

autora (fl.99).

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39836 Nr: 1494-82.2017.811.0110

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA VANUCIA SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Tendo em vista a juntada da petição de fl. 35 e documentos de fls.36/38, 

dê-se vistas ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28315 Nr: 921-20.2012.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO VIANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Desentranhe-se dos autos a petição de fls. 102/129, uma vez que é 

estranha ao processo.

Trata-se de Execução de Título Judicial promovida por BANCO BRADESCO 

S/A em face do ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO.

Instado à manifestação, o exequente pugnou pela intimação da 

inventariante do espólio para ciência da presente ação e eventual 

apresentação de embargos. Requereu ainda a substituição processual, 

com a inclusão dos herdeiros necessários no polo passivo da demanda.

 É a síntese.

 Primeiramente, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme art. 

524 do CPC.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34458 Nr: 289-86.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA FLORENTINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Homologação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ANA MARIA 

FLORENTINO ALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS (fls. 75/77).

Devidamente intimado e ciente do cumprimento de sentença (fl.79-v), o 

requerido permaneceu silente (fl. 80) quanto ao cálculo apresentado pela 

exequente à fl.77.

Desta feita, necessário o prosseguimento do feito nos termos do art. 535, 

§3º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo de fl. 77 apresentado pela parte 

exequente.

Expeçam-se os ofícios requisitórios, conforme os cálculos homologados.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32056 Nr: 1802-60.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26208 Nr: 1231-94.2010.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EURICO ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Proferida sentença com resolução do mérito que julgou parcialmente 

procedente a pretensão contida na denúncia ofertada pelo Ministério 

Público, condenando-se o réu JOÃO EURICO ARAÚJO DA SILVA como 

incurso no crime previsto no art. 155, caput do CP, com regime inicial de 

cumprimento de pena o semiaberto.

Verifico que ao ser intimado da sentença o réu manifestou interesse em 

recorrer (fl.166/167), tendo a causídica que patrocinou sua defesa 

informado que sua contratação não previa a interposição de recurso 

(fls.172/173).

Intimado para manifestar acerca da constituição de novo advogado 

(fl.175), o réu quedou-se inerte (fl.177).

Assim, nomeio o advogado Dr. Sebastião Carlos Toledo OAB/MT - 13217, 

para patrocinar a defesa de JOÃO EURICO ARAÚJO DA SILVA, devendo 

ser intimado para manifestar, sendo que, em caso de aceitação, deverá 

apresentar recurso no prazo legal.

 Os honorários serão arbitrados ao final do processo, conforme tabela da 

OAB/MT.

Ato contínuo, vistas ao Ministério Público para apresentação de 

contrarrazões.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30315 Nr: 68-74.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINA SILVA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT, JAYME PAZETO MEDEIROS - OAB:13.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista informação nos autos de interposição de agravo de 

instrumento (fls. 151/157); mantenho a decisão agravada pelos seus 

próprios fundamentos, nos termos das fls. 146/148.

Certifique se o Egrégio Tribunal Regional Feral da 1ª. Região deferiu, em 

antecipação da tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal.

Caso não tenha sido concedido efeito suspensivo; cumpra-se a 

determinação da sentença à fl. 148 com relação à expedição das RPVs 

em relação aos valores incontroversos de fls. 131/132.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36804 Nr: 527-71.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA OLIVEIRA DA HORA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por SARA OLIVEIRA DA 

HORA LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 Intime-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar 

com o cálculo apresentado pelo exequente, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37769 Nr: 296-10.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por LAZARA PEREIRA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 Intime-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar 

com o cálculo apresentado pelo exequente, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32295 Nr: 50-19.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE BENTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Primeiramente, retifique-se a capa dos autos e o sistema Apolo, visto que 

se trata de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por DONIZETE BENTO 

GOMES em face do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT.

 Intime-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar 

com o cálculo apresentado pelo exequente, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35261 Nr: 731-52.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 623 de 732



Decisão->Determinação

Verifica-se que o feito fora sentenciado com o julgamento procedente dos 

pedidos iniciais do autor (fls.73/75-v), bem como que o requerido, 

voluntariamente, implantou o benefício e apresentou planilha de cálculos 

dos valores devidos (fls.78/79-v), com os quais o autor concordou 

expressamente (fl.80).

Neste diapasão, a homologação dos cálculos apresentados é a medida 

adequada.

DISPOSITIVO

Desta forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo requerido às fls. 

78-v/79.

Expeçam-se os ofícios requisitórios, nos moldes do cálculo de folhas 

78-v/79.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39572 Nr: 1396-97.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a 

aposentadoria rural por idade a Sr. VALDOMIRO MARTINS DE SOUZA, na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento 

administrativo (18/01/2016), incluindo o 13º (décimo terceiro), o que faço 

com fulcro no art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Concedo a tutela de urgência de 

natureza antecipada, determinando a implantação do beneficio no prazo 

de 30 (trinta) dias, uma vez que se trata de verba de caráter alimentar; 

sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...) Fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). Isento o 

INSS das custas judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual n. 

7.603 do Estado do Mato Grosso. Sentença não sujeita ao Reexame 

Necessário, nos termos do art. 496, §3°, do CPC, bem como porque líquida. 

Tópico Síntese do Julgado - o nome do(a) segurado(a): I – VALDOMIRO 

MARTINS DE SOUZA; II - o benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural; III - a renda mensal atual: salário mínimo vigente; IV - a data de início 

do benefício – DIB: 18/01/2016. V - a renda mensal inicial – RMI: a calcular 

pelo INSS; VI - data do início do pagamento: 30 dias, a contar da intimação 

do INSS. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43485 Nr: 1359-36.2018.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANI RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES GOMES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Tratando-se de direito disponível das 

partes a composição é o melhor caminho para a solução dos conflitos, 

neste norte, a homologação do acordo entabulado é medida de direito que 

se impõe. Portanto, necessária se faz a homologação do mencionada 

pacto, para que dele surtam os efeitos legais e jurídicos entre os 

demandantes. DISPOSITIVO Assim, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

‘b’, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre 

as partes, declarando EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito. 

Confirmo a liminar de fls. 44/46v, decretando o divórcio de SILVANI 

RODRIGUES BARBOSA e EURIPEDES GOMES BARBOSA, devendo ser 

oficiado o Cartório de Registro de Pessoas Naturais do Município de 

Campinápolis/MT, para as devidas averbações. Sem custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, §3°, do CPC. Sem honorários 

sucumbenciais, diante da consensualidade. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42260 Nr: 781-73.2018.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VML, SML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Tratando-se de direito disponível das 

partes a composição é o melhor caminho para a solução dos conflitos, 

neste norte, a homologação do acordo entabulado é medida de direito que 

se impõe. Portanto, necessária se faz a homologação do mencionada 

pacto, para que dele surtam os efeitos legais e jurídicos entre os 

demandantes. DISPOSITIVO Assim, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

‘b’, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre 

as partes, declarando EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito. 

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3°, do CPC. Sem 

honorários sucumbenciais, diante da consensualidade. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Diante da nomeação do Dra. Rafael Pereira Lopes, OAB/MT 16038, para o 

ato, fixo os honorários advocatícios no valor de 1,5 (um e meio) URH, nos 

termos da Tabela da OAB/MT (tabela XXIV, item 1.2), devendo ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. O escrivão deverá lavrar a 

competente certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro 

no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33562 Nr: 1053-09.2014.811.0110

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAJB, NCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte nos dispositivos mencionados, julgo 

procedentes os pedidos, com resolução de mérito, a teor do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para decretar a perda do poder 

familiar da mãe biológica, destituindo-a deste poder/dever, Sra. WÉRICA 

BORGES DA SILVA, em relação ao filho RAYAN BORGES DA SILVA.Em 

decorrência, por expressão do pedido, entendo por bem deferir aos 

Requerentes ANTONIO APARECIDO JOSE BORGES e NEUZENI CARDOSO 

DA SILVA a adoção do adolescente RAYAN BORGES DA SILVA. Por 

conseguinte, necessárias as seguintes determinações:1)Cancelamento do 

registro original da menor (fls. 18), que se encontra registrado no livro 

A-32, às fls. 051, nº 25.560, do Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Naturais da cidade de Iporá/GO, com abertura de novo registro no Cartório 

de Registro Civil de seu assento de nascimento, lavrando-se a respectiva 

certidão aos pais ora constituídos; 2)Inscrição no assento novo de 

nascimento do adotado os nomes e profissão dos adotantes como seus 

pais, bem como o nome dos progenitores, constantes dos autos; 3)Não 

poderá constar nas certidões do competente ofício que forem expedidas 

nenhuma observação sobre a origem do ato.Transitada em julgado, 

expeça-se mandado para inscrição e registro da presente sentença, da 

qual não se fornecerá certidão, em obediência e com os requisitos dos 

artigos 29, § 1°, letra b, 33, parágrafo único, da Lei dos Registros Públicos; 

47 e §§, 165 e seus incisos e 170, estes do ECA. Sem custas e despesas 

judiciais, nos termos do artigo 141, § 2º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Do mesmo modo, sem honorários advocatícios. Após, com 

as anotações e baixas de estilo, ao arquivo. Cientifique-se o Ministério 
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Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.Campinápolis – MT, 28 de 

novembro de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21736 Nr: 787-66.2007.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDIS JOSE DA SILVA, SEBASTIÃO ANTONIO 

DA COSTA, ORLANDO MANOEL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:7675MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de pedido de liberação de valores formulado por EUDIS JOSÉ DA 

SILVA (fls. 230/230,verso), bem como pedido de Cumprimento de 

Sentença promovido por ANDRÉ LUIZ BOMFIM e ZÉLIA MARTINI 

NOGUEIRA em face de BANCO BRADESCO S.A (fls. 231/234).

Às fls. 235, determinou-se a juntada de instrumento procuratório aos 

patronos de EUDIS JOSÉ DA SILVA.

 Pois bem.

 Ante a juntada da procuração (fls. 238), não persiste nenhum óbice ao 

levantamento dos valores de fls. 98, vinculados ao feito pela sentença de 

fls. 148/152.

 Desta feita, proceda-se a transferência da quantia depositada para a 

CONTA CORRENTE N. 29978-2, AGÊNCIA 3290-5, BANCO DO BRASIL 

S/A, BENEFICIÁRIO: ANDRE LUIZ BOMFIM, CPF/MF 021.349.311-08 (fls. 

237).

Noutra banda, quanto ao pedido de Cumprimento de Sentença, recebo a 

petição de fls. 231/234, tendo em vista a certidão de trânsito em julgado de 

fl. 229.

Intime-se o requerido para pagar o débito no valor de R$ 24.210,29 (vinte e 

quatro mil duzentos e dez reais e vinte e nove centavos), no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário 

no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do art. 523, §1°, do CPC.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o requerido, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput, do art. 525, do 

CPC, manifeste-se a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 28 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39758 Nr: 1452-33.2017.811.0110

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO BAISE, EDUARDO RODRIGUES MENDES, EDNA 

OLIVEIRA DA SILVA, LIVIA DA SILVA BUENO, ALDO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HL CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13702

 INTIMAÇÃO DO DR. MARCELO BATISTA DE FARIAS PARA DEVOLVER O 

PROCESSO DENTRO DE 24 HORAS SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 TÉCNICA JUDICIÁRIA

MEIRE LUCIA DA SILVA

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000053-49.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000053-49.2017.8.11.0110. REQUERENTE: KASSIA MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Decisão->Recebimento->Recurso Recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo[1], com fulcro no artigo 43 da Lei 

9.099/95, visto que o recorrente não demonstrou de forma efetiva a 

existência dano irreparável com a eventual execução provisória. 

Considerando que a parte recorrida foi intimada para oferecer resposta, 

tendo apresentado contrarrazões Id 16066296. Remetam-se os autos à 

Turma Recursal Única, intimando-se as partes, com as cautelas de estilo. 

Campinápolis – MT, 28 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo 

prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX 

Encontro - Maceió-AL).

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL 09/2018/DF

A Excelentíssima Doutora THATIANA DOS SANTOS, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de CLÁUDIA, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o disposto no Provimento 16/2016/CM, torna público o 

resultado do Processo Seletivo para credenciamento de profissional da 

área de Fisioterapia.FISIOTERAPEUTA

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO CANDIDATOS PONTOS

 1º KARINA TEIXEIRA DA SILVA NICARETTA 6,75

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no local de costume e publicado na forma da lei.

Cláudia, 27 de novembro de 2018. THATIANA DOS SANTOS. Juíza de 

Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82379 Nr: 1573-30.2013.811.0101

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEFFERSON CARLOS MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:OAB/MT 13.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os embargos de terceiro, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I e artigo 681, ambos do Código de Processo Civil, para o fim de 

determinar o levantamento da averbação premonitória sobre o imóvel 

matriculado sob n. 2.519 do 1º Ofício Extrajudicial de Cláudia, 

confirmando-se a liminar concedida.Custas processuais, as quais já foram 

recolhidas e honorários advocatícios, ambos pela parte Embargante, os 

últimos arbitrados em 15% do valor dado à causa, conforme 
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fundamentação acima exarada, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de 

Processo Civil.P.R.I.Após o trânsito em julgado, desapensem-se e 

arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia, 27 de novembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85641 Nr: 423-43.2015.811.0101

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M S COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR TENEDINI, VALDENICE GALELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB-MT 17.824-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Andrea do Amaral de 

Paula - OAB:11543-A/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos.

1. Conforme decisão constante na Ref. 31, foi determinada a restituição 

dos grãos sequestrados até a data de 26.03.2015, eis que somente a 

partir da data de 27.03.2015, os grãos estariam sequestrados. Assim, 

compulsando os autos, denota-se que até o presente momento não há 

comprovação nos autos da liberação dos grãos em favor dos 

proprietários, o que deve ser feito da seguinte forma: a) em favor de 

ELIAS a quantia de 14.054 sacas de soja, depositadas na CAAGE 

Armazéns Gerais; b) em favor de VILMAR GIACHINI, a quantia de 1.282,92 

sacas de soja, depositadas em CLÁUDIA ARMAZÉNS GERAIS; c) em 

favor de SANDRI e SANDRI a quantia de 553,72 sacas de soja 

depositadas em SIPAL, unidade de Cláudia. Intimem-se os armazéns gerais 

para dar cumprimento a esta ordem no prazo de 05 (cinco) dias bem como 

comprovarem o cumprimento desta decisão nos autos.

Os demais produtos sequestrados deverão assim continuar, até ulterior 

deliberação do Juízo.

2. Intimem-se as partes para especificarem as provas a serem 

produzidas, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando a relevância para o 

deslinde da causa, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

caso assim este Juízo entenda.

3. Transitadas em julgado as sentença proferidas nesta data nos autos em 

apenso (códigos 86154, 89155 e 86852), desapensem-se.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86154 Nr: 672-91.2015.811.0101

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M S COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:OAB/MT 3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB-MT 17.824-0

 Neste norte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, revogando-se a 

liminar concedida na Ref. 03.Levante-se eventual caução existente nos 

autos.Custas processuais pela parte autora, as quais já foram recolhidas. 

Deixo de condenar em honorários advocatícios, conforme exposto 

acima.P.R.I.Oportunamente, arquivem-se.Diligências necessárias.Cláudia, 

27 de novembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86852 Nr: 1008-95.2015.811.0101

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR GIACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M S COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB-MT 17.824-0, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:OAB/MT 11032, LEANDRO 

RAFAEL PERIUS - OAB:OAB/MT 20.089-0, MATEUS MENEGON - 

OAB:OAB/MT 11.229-B

 Neste norte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, revogando-se a 

liminar concedida na Ref. 03.Levante-se eventual caução existente nos 

autos.Custas processuais pela parte autora, as quais já foram recolhidas. 

Deixo de condenar em honorários advocatícios, conforme exposto 

acima.P.R.I.Oportunamente, arquivem-se.Diligências necessárias.Cláudia, 

27 de novembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87886 Nr: 1449-76.2015.811.0101

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO MIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M S COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB-MT 17.824-0

 Ante o exposto, nos termos do art. 1.051 do Código de Processo Civil, 

CONCEDO a liminar de restituição de 17.139 kg equivalentes a 285 sacas 

de soja transgênica em grãos a granel, da safra 2014/2015 do tipo 

exportação, permanecendo o excedente ainda sequestrado nos autos sob 

código 85641.Condiciono o cumprimento da liminar ao oferecimento de 

CAUÇÃO idônea e assinatura do termo respectivo, no prazo improrrogável 

de 5 (cinco) dias, garantia esta correspondente a imóvel de propriedade 

do embargante livre de ônus, fiança bancária ou seguro fiança, tudo sob 

pena de revogação liminar já concedida. Esclareço ainda que a caução 

também se presta a oportunizar eventual reversibilidade da medida.2. No 

mais, RECEBO os embargos para discussão e determino a suspensão dos 

autos sob código 85641 (em apenso), no que atina à quantidade da soja 

discutida neste feito (285 sacas de soja).3. CITE-SE o Embargado para 

que ofereça contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, com as 

advertências da Lei (art. 679 do CPC).4. Se com a contestação for 

alegada preliminar ou juntada de novos documentos, intime-se a parte 

embargante para querendo replicar, no prazo de 10 (dez) dias. Caso 

contrário, voltem conclusos para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado da lide.5. Int.6. Diligências necessárias.Cláudia, 27 de 

novembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89155 Nr: 223-02.2016.811.0101

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRI E SANDRI LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M S COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA 

MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 223-02.2016 (Id. 89155)

Embargos de terceiro

 Embargante: SANDRI E SANDRI LTDA EPP

Embargado: M S COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

Vistos.

SENTENÇA.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por SANDRI E SANDRI 

LTDA EPP em face de MS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, devidamente 

qualificados, sob a alegação, em síntese, de que sofreu constrição em 

grãos de sua propriedade, que foram depositados na empresa Sipal 

Indústria e Comércio, no importe de 553,72 sacas de soja ou 33.223 quilos 

de soja, em período anterior ao determinado nos autos de sequestro n. 

423.43.2015.811.0101 (código 85641). Em razão disso, requer em sede 

liminar a restituição do produto sequestrado, eis que presentes seus 

requisitos legais.

Proferida decisão nos autos de código 85641, a qual determinou a 
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restituição do produto em favor dos proprietários (Ref. 11).

A parte embargante postulou pela extinção do feito e a devolução das 

custas judiciais (Ref. 10).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Considerando a decisão proferida nos autos 85641, que determinou que 

apenas o produto soja depositado a partir do dia 27.03.2015 é que sofreria 

a constrição judicial, necessário se faz sua devolução, conforme já 

decidido naquele feito.

E analisando o feito, verifica-se que foram sequestrados 553,72 sacas de 

soja de 60 Kg cada, depositados em 10.03.2015, ou seja, antes da data 

determinada pelo Juízo.

 Assim, verifica-se que houve perda do objeto dos presentes embargos.

Acerca do pedido de devolução das custas judiciais pagas, tal pedido 

deverá ser feito na Diretoria do Foro pela parte interessada.

Neste norte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte autora, as quais já foram recolhidas.

 P.R.I.

Oportunamente, arquivem-se.

Diligências necessárias.

Cláudia, 27 de novembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106766 Nr: 3202-63.2018.811.0101

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYVISON DE MELO COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guilherme Scheffler - 

OAB:OAB/MT 19892/0

 Vistos.

1. Considerando o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério 

Público (Rf. 15), nomeio para a defesa do flagrado o Dr. João Guilherme 

Scheffler, considerando que o Defensor Público está gozando férias e 

não possui substituto legal, para oferecer contrarrazões de recurso em 

sentido estrito, no prazo legal (art. 588, CPP).

2. Com ou sem resposta, voltem conclusos para eventual juízo de 

retratação, na forma do artigo 589 do CPP.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87804 Nr: 1407-27.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a consulta ao Infojud, a fim de informar a declaração de imposto 

de renda apenas do último exercício. Segue a consulta em anexo.

2. Intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98981 Nr: 2793-24.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA DE MEDINA GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81134 Nr: 282-92.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIRTON HERNANI LOSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT, 

SILVIA ALBERTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13078/MT, 

WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDESMARA CAVALHERI - 

OAB:OAB/MT 14.586, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.

1. Nomeio o Dr. JOSÉ CARIANI JUNIOR (CRM/MT 5734), podendo ser 

encontrado na Avenida Tarumãs, 976, setor comercial, Sinop/MT (CLÍNICA 

PROMATER, telefone: 66 3531.0453, sob a fé de seu grau e independente 

de compromisso (Código de Processo Civil, artigo 422). O Perito nomeado 

deverá apresentar proposta de honorários, bem como indicar dia, hora e 

local para o início da perícia, no objetivo de atender o disposto no artigo 

474 do CPC.

 1.1 Os honorários serão rateados pelas partes, nos termos do artigo 95 

do CPC, a proporção de 1/3 para cada, observando-se que a parte Autora 

é beneficiária da Justiça Gratuita.

1.2 As partes, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarão assistentes 

técnicos e formularão quesitos (CPC, art. 465, §1º).

1.3 O laudo pericial deverá ser entregue em Cartório no prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data em que o perito for intimado para 

dar início aos trabalhos (CPC, art. 465, caput).

 1.4 Apresentado o laudo em Cartório, os assistentes técnicos porventura 

indicados pelas partes deverão, querendo, apresentar seus pareceres no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, depois de intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

 1.5 Intime-se o perito para apresentar estimativa de seus honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias e após intimem-se as partes para manifestação 

em igual prazo, devendo a parte Requerida efetuar o depósito dos 

honorários. Havendo concordância, intime-se o perito nomeado para dar 

início aos trabalhos.

1.6 Determino o levantamento de 50% dos honorários no início dos 

trabalhos e o restante na entrega do laudo.

1.7 Havendo escusa (CPC, art. 467), voltem-me os autos conclusos para 

nomeação de novo perito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106451 Nr: 3083-05.2018.811.0101

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:19892/O

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na representação a fim de: a) ABSOLVER o representado MACIEL DE 

PAULA MARGARIDA pelos atos infracionais equiparados aos delitos 

previstos no artigo 288, do Código Penal e artigos 33 e 35, ambos da Lei 

nº 11.343/06; e b) IMPUTAR o representado MACIEL DE PAULA 

MARGARIDA pelo ato infracional equiparado ao delito previsto no artigo 

180, caput, do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54791 Nr: 250-24.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 627 de 732



 PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:MT/13697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJMT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a exequente para manifestar-se 

acerca da certidão de decurso de prazo para pagamento do débito, 

requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010124-86.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR TENEDINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Defiro o pedido de intimação da companheira do Requerido. 

Expeça-se mandado de intimação para a Sra. Valdenice Galeli, eis que é 

de conhecimento deste Juízo que ela é a companheira do Requerido, e a 

fim de se evitar futura alegação de nulidade por conta da ausência de sua 

intimação, necessário se faz tal providência. 2. Acerca do bem 

penhorado, considerando que não houve acordo, determino a avaliação 

do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes para 

apresentarem manifestação em igual, devendo a parte Exequente informar 

se pretende adjudicar o imóvel pelo valor da avaliação. Ressalto que 

eventual discordância sobre o valor da avaliação deverá ser feito com o 

mínimo de comprovação. 3. Diligências necessárias. Cláudia, 28 de 

novembro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000128-18.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ZBORALSKI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA APARECIDA DA SILVA BELING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Defiro novo pedido de busca de endereço. Em consulta ao 

sistema Cei Anoreg, logrou-se êxito em encontrar o atual endereço da 

Requerida, conforme consulta em anexo. Assim, paute-se nova audiência 

de conciliação e cite-se e intime-se, conforme despacho inicial. 2. 

Diligências necessárias. Cláudia, 28 de novembro de 2018. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-16.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO VIRGINIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. DE D. L. SANTOS TRANSPORTE - ME (REQUERIDO)

ANTONIO DE DEUS LUZ SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Realizada a penhora no veículo encontrado na posse do 

devedor, em consulta ao sistema Renajud, consta que trata-se de veículo 

com arrendamento mercantil, conforme anexo. Assim, descabida a 

penhora sobre o bem, eis que o devedor não é o proprietário do mesmo. A 

jurisprudência é firme neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. BEM EM NOME DE TERCEIRO.EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA E CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO 

V E Í C U L O . A G R A V A N T E  Q U E  A P E N A S  É  O 

ARRENDATÁRIO.IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS QUE DESCONSTITUEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS. 

DECISÃO REFORMADA. MANDADO DE PENHORA QUE DEVE SER 

RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 14ª C. Cível - AI 

- 1275640-0 - Cascavel - Rel.: Desª. Ana Lúcia Lourenço - Unânime - J. 

17.06.2015). Diante disso, intime-se o Exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias e após, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação. 2. Caso sejam penhorados bens, 

determino desde já a designação de audiência de conciliação, nos termos 

do artigo 53 e seus parágrafos, da Lei n. 9.099/1995. 3. Int. 4. Diligências 

necessárias. Cláudia, 28 de novembro de 2018. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-68.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI GUEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PETRI OAB - MT0014317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FARINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO(A))

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

“Vistos. 1. Defiro o pedido da parte Requerida. Redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de dezembro de 2018, às 13:30 

horas. 2. Intimem-se as partes, via DJE. Diligências necessárias.”

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-98.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS GOELZER ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

“Vistos. 1. Em razão da informação contida no AR, de que o autor é 

falecido e em consulta ao sistema Cei Anoreg, esta magistrada localizou a 

certidão de óbito da parte autora, em anexo, intime-se o advogado da 

parte autora, via DJE, para requerer, caso queira, a habilitação dos 

herdeiros no processo, no prazo de 30 (trinta) dias, por força do artigo 51, 

V da Lei n. 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos para manifestação. Sai a presente intimada. Diligências 

necessárias.”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000026-59.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VERLI ROQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO & ZANCO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS
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Autos virtuais nº 1000026-59.2018.811.0101 Vistos. 1. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c pedido de tutela parcial antecipada ajuizada por VERLI ROQUE DE 

OLIVEIRA em face de PAULINO & ZANCO LTDA. Alega, em síntese, que 

seu possuía relação negocial com o Requerido e por conta de problemas 

financeiros, saldou a dívida em 09.06.2014, no valor de R$ 550,00 

conforme recibo acostado aos autos. Tomou conhecimento de que seu 

nome foi levado a protesto na Comarca de Alta Floresta, mas tal débito 

está quitado. Em razão disso, alega que sofreu abalo de ordem moral, em 

razão da falha na prestação do serviço. Por fim, requer a concessão da 

antecipação de tutela de urgência a fim de determinar que seu nome seja 

retirado do protesto. Ainda, requer a indenização pelos danos morais. 

Juntou documentos à inicial. 2. DECIDO. A antecipação dos efeitos da 

tutela, hoje prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, é uma 

espécie de tutela de urgência, devendo ser concedida “quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou 

risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a 

tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de 

tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos 

clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade 

do direito alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano 

ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo 

(natureza cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita 

em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da 

probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. 

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência 

de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que neste 

momento não estão presentes. Em que pese o autor ter comprovado nos 

autos o pagamento de um débito no valor de R$ 550,00 na data de 

09.06.2014, analisando a certidão de protesto, verifica-se que o valor dos 

débitos ali apontados é o dobro do valor pago por ele. Ademais, há 

divergências nos números das duplicatas, sendo que no recibo consta o 

número 0043978, sendo, ao que tudo indica, a primeira parcela de três 

(1/3). Assim, necessário se faz o contraditório a fim de verificar a 

existência ou não da dívida. Melhor aguardar a resposta do Requerido 

sobre o cerne da controvérsia. Oportuno salientar que cada parte na 

relação processual tem o ônus de comprovar os fatos, sob as penas e 

efeitos processuais numa eventual omissão. Melhor e mais prudente que 

se aguarde uma análise e cognição mais aprofundada no decorrer da 

instrução do presente feito para se descobrir se devido ou não o protesto. 

Nestes termos, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pleiteada. 3. No 

tocante a inversão do ônus da prova passo a decidir. Este beneplácito 

processual ao consumidor não é concedido de forma automática, apenas 

pela constatação da existência de uma relação de consumo, mas 

submete-se aos ditames do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII 

¬ a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.”. Portanto, muito embora o caso em 

análise deva ser interpretado à luz do estatuto consumeirista, não há que 

se falar em automática e irrestrita inversão do ônus da prova. E isso 

porque a inversão apenas tem cabimento quando está presente a 

verossimilhança das alegações, bem como quando a produção da prova é 

complexa e difícil ao consumidor que se encontre numa posição de 

hipossuficiência econômica ou técnica. Nesse sentido: “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS PELO FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA DEFESA.1.-. Para garantia do exercício do 

direito de ampla defesa do consumidor, estabelece-se a possibilidade a 

inversão do ônus da prova em seu benefício quando a alegação por ele 

apresentada seja verossímil ou, alternativamente, quando for constatada a 

sua hipossuficiência. 2.- A hipossuficiência a referida pela Lei 8.078/90 na 

parte em que trata da possibilidade de inversão do ônus da prova está 

relacionada, precisamente, com o exercício dessa atividade probatória, 

devendo ser compreendida como a dificuldade, seja de ordem técnica seja 

de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a causa ou a extensão 

do dano. 3.- Há de se atentar, porém, para que não seja imputado ao réu o 

ônus de uma prova que foi inviabilizada pelo próprio autor, o que não 

sucede na hipótese dos autos. (...)” (REsp 1325487/MT, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 

14/09/2012). No caso em apreço, tem razão a parte Requerente no 

tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é imprescindível, eis que não há como a parte 

promovente comprovar que o débito é devido, posto tratar-se de prova 

negativa. Assim, a parte Requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais motivos, em detrimento da hipossuficiência da parte autora, 

razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, conforme 

requerido. Há de se esclarecer que esta decisão não exime a parte autora 

de trazer indícios de veracidade de suas alegações (art. 373, I do CPC), 

pois esta regra não se confunde com a procedência automática dos 

pedidos formulados pelo autor. 4. Paute-se audiência de conciliação (art. 

16, da Lei nº 9.099/95). 5. Cite-se e intime-se a parte Requerida de todo o 

teor da presente ação bem como para que compareça à audiência, no 

Fórum desta Comarca, advertindo-a de que seu não comparecimento 

poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial e proferido julgamento de plano 

(art. 18, § 1º e 20, da Lei nº. 9.099/95). 6. Intime-se a parte reclamante 

para que compareça à audiência, constando da intimação que sua 

ausência implicará na extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95). Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n. 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9º estabelece que as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9º, § 4º). 7. Caso não haja conciliação, a contestação 

poderá ser ofertada até cinco (05) dias após a audiência acima 

mencionada. 8. Diligências necessárias. Cláudia, 28 de novembro de 2018. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-80.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos nº 1000141-80.2018 Ação de obrigação de fazer c/c indenização 

por danos morais e tutela antecipada Vistos. 1. Recebo a inicial, posto que 

preenchidos os requisitos legais. 2. Defiro, por ora, os benefícios da 

justiça gratuita. 3. Trata-se de uma ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência 

formulada por MANOEL LUIZ DE MATOS em face de ENERGISA S/A, onde 

visa, em sede de liminar, a determinação para que a requerida efetue o 

registro da unidade consumidora. Esclarece que reside na área rural e 

possui energia elétrica fornecida pela Requerida, mas o padrão não possui 

ainda unidade consumidora. Por conta disso, todas as vezes em que falta 

a energia elétrica na propriedade, aciona via 0800 a Requerida, que alega 

que não pode ir até o local para restabelecer a energia elétrica em razão 

da ausência da unidade consumidora. Diante disso, tem que contratar um 

eletricista particular para fazer o serviço. Alega que a ausência de energia 

lhe causa inúmeros prejuízos, pois possui semoventes no local, além de 

alimentos para sua própria sobrevivência. Neste contexto, requer em sede 

de tutela antecipada, que a parte Requerida regularize seu cadastro bem 

como seja obrigada a prestar o serviço de reparo na rede quando 

necessário. No mérito, ainda requer a inversão do ônus de prova e a 

condenação por danos morais, diante do abalo sofrido. Juntou 

documentos à inicial. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela, hoje 

prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, é uma espécie de 

tutela de urgência, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito 

da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 
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cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os 

pressupostos acima citados, para concessão da tutela. O requerente 

pugna pela tutela de urgência para que a requerida seja obrigada a 

efetivar a unidade consumidora em seus cadastros, para que na ausência 

de energia elétrica, possa solicitar os reparos necessários. Analisando a 

documentação anexada aos autos, vislumbro que há probabilidade do 

direito, eis que é de conhecimento público e notório as dificuldades 

encontradas pelos residentes em áreas rurais, em especial nesta época 

de chuvas, ausência de sinal de celular em algumas localidades, o que 

torna imperiosa a ação do Poder Judiciário a fim de proteger eventual 

direito violado ao consumidor. É irrazoável entender que consumidores 

ainda passem pelos transtornos narrados na inicial, por questões 

burocráticas da empresa de energia. O perigo na demora se amolda no 

fato de que a energia é um serviço essencial ao ser humano, acarretando 

sérios prejuízos quando não implantada ou suspensa, tal como 

perecimento de alimentos, das plantações, dos semoventes. Há, portanto 

a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste 

juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela parte autora 

possam ser verídicos e sendo verdadeiros, se mantidos, causarão sérios 

prejuízos ao autor. Além do mais, constata-se que não haverá prejuízos 

ao requerido, que inclusive já implantou a energia elétrica, carecendo 

apenas de entraves burocráticos, como o devido cadastro da unidade 

consumidora. Nestes termos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

determinando que a requerida efetue o cadastro da unidade consumidora, 

na propriedade do autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Estabeleço a pena diária no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), no caso de descumprimento da presente ordem (artigo 537, do 

Código de Processo Civil). 3. Com relação a inversão do ônus da prova, 

passo à análise. Este beneplácito processual ao consumidor não é 

concedido de forma automática, apenas pela constatação da existência de 

uma relação de consumo, mas submete-se aos ditames do art. 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”. Portanto, 

muito embora o caso em análise deva ser interpretado à luz do estatuto 

consumeirista, não há que se falar em automática e irrestrita inversão do 

ônus da prova. E isso porque a inversão apenas tem cabimento quando 

está presente a verossimilhança das alegações, bem como quando a 

produção da prova é complexa e difícil ao consumidor que se encontre 

numa posição de hipossuficiência econômica ou técnica. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS PELO FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA DEFESA.1.-. Para garantia do 

exercício do direito de ampla defesa do consumidor, estabelece-se a 

possibilidade a inversão do ônus da prova em seu benefício quando a 

alegação por ele apresentada seja verossímil ou, alternativamente, quando 

for constatada a sua hipossuficiência. 2.- A hipossuficiência a referida 

pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da possibilidade de inversão do 

ônus da prova está relacionada, precisamente, com o exercício dessa 

atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja 

de ordem técnica seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a 

causa ou a extensão do dano. 3.- Há de se atentar, porém, para que não 

seja imputado ao réu o ônus de uma prova que foi inviabilizada pelo 

próprio autor, o que não sucede na hipótese dos autos. (...)” (REsp 

1325487/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28/08/2012, DJe 14/09/2012). No caso em apreço, tem razão a parte 

Requerente no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, previsto no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além da 

verossimilhança das alegações, tal inversão é imprescindível, PARA QUE 

A REQUERIDA COMPROVE A SUA JUSTIFICATIVA DADA PARA NÃO 

REALIZAR O CADASTRO DA UNIDADE CONSUMIDORA. Assim, a parte 

Requerida reúne melhores condições de comprovar tais motivos, em 

detrimento da hipossuficiência da parte autora, razão pela qual determino 

a inversão do ônus da prova, conforme requerido. Diante disso, determino 

que a Requerida acoste aos autos a gravação dos protocolos de 

atendimento n. 52091707 e 53110128, no prazo de 10 (dez) dias. Há de se 

esclarecer que esta decisão não exime a parte autora de trazer indícios 

de veracidade de suas alegações (art. 373, I do CPC), pois esta regra não 

se confunde com a procedência automática dos pedidos formulados pelo 

autor. 4. PAUTE-SE audiência de conciliação com a Sra. Conciliadora. 5. 

INTIME-SE a parte requerente para comparecimento. CITE-SE a parte 

requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, 

NCPC). 6. Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação 

ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Caso 

a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação. 7. 

Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, 

intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do NCPC). 8. Restando infrutífera 

a conciliação e vencido o prazo para contestação e impugnação, voltem 

conclusos. 9. Diligências necessárias. Cláudia, 28 de outubro de 2018. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65178 Nr: 599-44.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião de Sousa Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Ampliar o diálogo e a consciência pública no permanente compromisso da 

Justiça com a realização da paz, em todos os lares e em todas as 

relações humanas.

Vistos em mutirão – semana paz em casa.

 EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Sinop-MT com o fito de oitivar 

a ofendida CLEIDIANA LIMA SOARES, consoante requerido às fls. 78.

Com espeque no art. 451,inciso III, do CPC, aplicando de maneira supletiva 

e subsidiária ao processo penal, DEFIRO a substituição da testemunha 

MARLI PEREIRA DA SILVA por FABIANO BATISTA SILVA FERREIRA, como 

pugnado pelo parquet na cota retro.

Considerando-se que se trata de testemunha comum, INTIME-SE a defesa 

para que informe se insiste na oitiva da testemunha MARLI PEREIRA DA 

SILVA. Em caso afirmativo, deverá apresentar o endereço atual para fins 

de intimação.

Ademais, uma vez que o réu não foi encontrado no endereço declinado 

por si, consoante certificado às fls. 75, APLICO ao caso concreto o art. 

367 do CPP, prosseguindo o processo sem a sua presença.

Designo o dia 09 de abril de 2019, às 18h30min, para audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que será ouvida a testemunha 

FABIANO BATISTA SILVA FERREIRA.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78767 Nr: 1629-12.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS NOGUEIRA, Moises Ferreira de 

Souza, Valdelir João de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Stutz - OAB:309-b/RO, 
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JORGE MUNIZ BARRETO - OAB:185-A, JOSE NEY MARTINS JUNIOR - 

OAB:2280, Mauro Márcio Dias Cunha - OAB:5.391, Thiago da Silva 

Viana - OAB:6227-RO, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8948/O, WELITON DE ALMEIDA SANTOS - OAB:20.883/O

 Vistos etc. DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se 

manifeste a respeito do pedido deduzido neste ato pela defesa do Sr. 

Pedro de Ramos Nogueira. DETERMINO que seja franqueado acesso às 

Defesas dos réus aos autos de código 89080, condicionada a 

apresentação de procuração. Postergo análise dos demais pedidos, 

inclusive aqueles juntados antes dessa solenidade, para depois da vinda 

aos autos da manifestação ministerial. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÁS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33756 Nr: 251-36.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ribamar Moreira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte contra a 

sentença retro.

 Narra o embargante, em suma, que a decisão é omissa, pois deixou de 

determinar a expedição de certidão de honorários em favor do advogado 

dativo que atuou no feito.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Como de conhecimento, a dicção do art. 382 do CPP, permite a promoção 

dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão constantes na decisão 

objurgada.

No que tange ao Recurso de Embargos de Declaração, chamado pela 

doutrina de ritos criminais de “embarguinhos”, é classificado como sendo o 

recurso apresentado pela parte interessada em aclarar o conteúdo da 

sentença penal, senão, vejamos:

“(...) toda decisão judicial deve ser clara e precisa. Daí a importância dos 

embargos de declaração, cuja interposição visa dissipar a dúvida e a 

incerteza criada pela obscuridade e imprecisão da decisão judicial. O art. 

382 do CPP versa sobre os embargos de declaração opostos contra 

decisões do juiz singular (“embarguinhos”). (...)”. (LIMA, 2016, p. 1.006).

Analisando atentamente os autos, observa-se que não há omissão no que 

toca à sentença, eis que a determinação de expedição de honorários em 

favor do advogado dativo não é parte obrigatória dela.

Tanto é assim, que a nomeação para atuar nos autos se estende até o 

trânsito em julgado da sentença que põe fim ao processo, ou seja, acaso 

a parte interponha recurso o advogado dativo continuará a tutear no feito 

mesmo após a prolação da decisão final do Juízo de primeira instância.

Impende mencionar que, ao menos no entender deste Juízo, basta o 

requerimento do advogado dativo, por simples petição, após o trânsito em 

julgado da sentença/acórdão, para que o pedido de expedição de certidão 

de honorários seja apreciado.

Ante o exposto, ausentes as hipóteses do art. 382 do CPP, NÃO RECEBO 

os presentes embargos declaratórios, eis que a sentença é hígida e não 

possui obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

CUMPRAM-SE todas as determinações constantes na sentença objurgada.

Todavia, visando coibir a prática de atos processuais despiciendos, 

DETERMINO à Secretaria que depois de CERTIFICADO o trânsito em julgado 

da sentença, EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado 

dativo.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66312 Nr: 1597-12.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Cassia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ODAIR 

CÁSSIA.DESIGNOaudiência de instrução para o dia 19 de março 2019, às 

14h00min, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas arroladas 

pelas partes.Uma vez que o réu não foi encontrado, consoante certidão 

de fls. 119, APLICOao caso concreto o art. 367 do CPP, prosseguindo o 

processo sem a sua presença.CIÊNCIA ao Ministério Público. INTIME-SE a 

Defesa do acusado.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com 

urgência.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66319 Nr: 1604-04.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luansmar Antunes Bren

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 312 e seguintes do CPP, DECRETO A 

PRISÃO PREVENTIVA de LUANSMAR ANTUNES BREN.EXPEÇA-SE 

mandado de prisão, atentando-se quanto ao disposto pelo CPP e 

normativas do CNJ.Uma vez que o réu não foi encontrado no endereço 

declinado por si, consoante certificado às fls. 140, APLICO ao caso 

concreto o art. 367 do CPP, prosseguindo o processo sem a sua 

presença.Antes de designar nova data para a audiência de instrução e 

julgamento, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para que 

apresente endereço atualizado das testemunhas.INTIME-SE a Defesa do 

acusado.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65557 Nr: 939-85.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Ferreira de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

condenar CELSO FERREIRA DE SÁ, devidamente qualificado nos autos, 

como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do CP.Passo a dosar a pena 

a ser aplicada ao réu, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, 

caput, do CP. 1ª FASE: Culpabilidade própria do tipo penal. Antecedentes 

maculados, eis que, consoante certificado nos autos (fls. 47), o réu 

apresenta dois executivos de pena, servindo um para exasperar a 

reprimenda nesta ocasião. Quanto à conduta social do réu e sua 

personalidade, inexistem elementos pelos quais se possa aferi-las. Os 

motivos do crime pesam contra o réu, uma vez que a desavença se deu 

em razão de uma crise de ciúmes. Consequências são próprias do tipo 

penal. Por fim, não há elementos pelos quais se possa concluir que o 

comportamento da ofendida contribuiu para o trágico desfecho, ainda que 

as agressões fossem mútuas. Dessa forma, sopesando-se as 

circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base acima 

do mínimo legal em 2/8 ou 1/4, isto é, em TRÊS MESES E VINTE E DOIS 

DIAS DE DETENÇÃO. 2ª FASE: Incide ao caso em tela a agravante da 

reincidência. Inexiste circunstância atenuante da pena no escorço fático 

em voga.Destarte, majoro a pena-base em 1/6, fixando-se a pena 

intermediária em QUATRO MESES E DEZ DIAS DE DETENÇÃO. 3ª FASE: 

Outrossim, não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, 

razão pela qual fica o réu condenado definitivamente em QUATRO MESES 

E DEZ DIAS DE DETENÇÃO. I - Lance-se o nome da ré no rol dos culpados; 

II - Oficie-se ao T.R.E./MT (artigo 15, III, da CRFB e artigo 71, §2º, do Código 

Eleitoral); III - Comunique-se ao INI, ao INFOSEG e ao Cartório Distribuidor, 

cumprindo-se as demais determinações constantes no art. 974 da CNGC; 

IV - Expeça-se guia de recolhimento para fins de execução penal; V – Ao 

arquivo, com as cautelas legais. Publique-se, registre-se e intimem-se.P. I. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64006 Nr: 1408-68.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Nobre Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar ROBSON 

NOBRE LOPES, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções do art. 129, § 9º, do CP. Publique-se, registre-se e intimem-se.P. I. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37764 Nr: 584-51.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Vistos etc. Considerando a complexidade da causa, na forma do art. 403, 

§3º, do CPP, CONCEDO as partes o prazo de 05 (cinco) dias, 

sucessivamente, para apresentação de memoriais escritos. DÊ-SE vista 

dos autos ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64930 Nr: 364-77.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDR, NAdAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o desarquivamento.

INTIME-SE o requerente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 30 (trinta) dias.

No silêncio, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36314 Nr: 2554-23.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Raimundo da Silva, José de Souza 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos;

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29803 Nr: 388-86.2006.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carnozino Moreira do Valle, Claudir Rodrigues 

da Silva, José Nandes Vieira, Ademir Paula de Oliveira, Darci Gouveia da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:19119/GO, Marcelo Mendes de Carvalho - OAB:1.862/RO

 Impulsiono os autos via DJE com finalidade de intimar a parte requerida 

acerca da decisão de folhas 140/142.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38093 Nr: 1571-87.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adegildo da Silva Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Impulsiono os autos via DJE com finalidade de intimar a parte requerida 

acerca da decisão de folhas 81/82.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33756 Nr: 251-36.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ribamar Moreira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Impulsiono os autos via DJE com a finalidade de dar ciência a parte 

requerida da descisão de folhas 83/verso.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31450 Nr: 398-62.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frademir Batista Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Impulsiono os autos via DJE com a finalidade de dar ciência a parte 

requerida da descisão de folhas 197/verso.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35718 Nr: 2029-41.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Gomes Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Dal Moro - OAB:8607

 Impulsiono os autos via DJE com a finalidade de dar ciência a parte 

requerida da descisão de folhas 189/verso.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRN, YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B, Edson Alfredo Smaniotto - 

OAB:33.510/DF, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB:25598, HYAGO 

CARDOSO SAMPAIO - OAB:48.843/DF, JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, Nayara Rodrigues de Amorim - 

OAB:43.476, Renato Smaniotto - OAB:20.215/DF, ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Considerando a determinação de referência 448 que determinou a 

intimação da parte requerida Yana Fois Coelho Alvarenga para consituir 

novo Causídico e a juntada de procuração de referência 459, bem como o 

atual momento processual, impulsiono os autos com a finalidade de intimar 

os Advogados da Ré para apresentarem alegações finais no prazo legal 

de 05 (cinco) dias, conforme disposição legal.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60476 Nr: 1605-91.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rebecca Barroso Ribeiro - 

OAB:18.117A

 Impulsiono os autos com a finalidade de dar ciência a parte requerida das 

sentença constantes nas folhas 58/60.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67681 Nr: 617-31.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida acerca 

da decisão da folhaS 191/verso.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat: 37461

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62279 Nr: 1347-47.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIANO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos.

INDEFIRO a prova pericial requerida por ambas as partes, uma vez que 

nenhuma delas justificou qual seria a indispensável pertinência, bem como 

sequer indicou qual seria o controverso fato que pretendiam provar.

Prosseguindo com a marcha processual, DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 18h00.

 INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresentem o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62143 Nr: 1212-35.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir de Aquino Boaventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos etc.

Prosseguindo com a marcha processual, DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 27 de março de 2019, às 15h00.

 INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresentem o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62740 Nr: 127-77.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILINA PORCINA SCHARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SUSPENDO a presente ação em razão da morte da exequente.

INTIME-SE o instituto executado para se manifestar quanto petição de fls. 

50/61.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39262 Nr: 759-11.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público 

de Mato Grosso - SINTEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 
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As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60994 Nr: 250-12.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Correia Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT, Pablo Pinheiro Marques - OAB:17874/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62735 Nr: 122-55.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliseu Cláudio Pinto, NUBIA GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT, MÁRIO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Florentino Aparecido Martins - 

OAB:9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Ieda Maria de Almeida Grabner - 

OAB:11455-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38212 Nr: 1878-41.2009.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno - OAB:13.604-A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62245 Nr: 1313-72.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. V., Cícero Romão Viçoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61593 Nr: 662-40.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Juvelina Soares Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73332 Nr: 1454-52.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério de Paula Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a defesa para que se 

manifeste acerca do cálculo de pena.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85851 Nr: 255-24.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Autos nº 255-24.2018.811.0105

 Código nº 85851

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a materialidade 

e a autoria do crime de Prevaricação.

O Ministério Público Estadual requereu a este Juízo o arquivamento do 

presente, por entender que a conduta do autor do fato não se amolda ao 

tipo penal dos artigos 319 e 330 do Código Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao órgão ministerial.

Ante ao exposto e considerando a fundamentação do pedido feito pelo 

representante do Ministério Público Estadual, DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Submeto os autos ao MM.º Juiz Togado para a apreciação nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95.

Colniza/MT, 16 de novembro de 2018.

Marilia Gabriela de Figueiredo Marisco

Juíza Leiga

Vistos, etc.

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 
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elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Colniza/MT, 16 de novembro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90955 Nr: 3306-43.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT

 Autos nº 3306-43.2018.811.0105

 Código nº 90955

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a materialidade 

e a autoria do crime de Prevaricação.

O Ministério Público Estadual requereu a este Juízo o arquivamento do 

presente, por entender que a conduta do autor do fato não se amolda ao 

tipo penal do art. 319 do Código Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao órgão ministerial.

Ante ao exposto e considerando a fundamentação do pedido feito pelo 

representante do Ministério Público Estadual, DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Submeto os autos ao MM.º Juiz Togado para a apreciação nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95.

Colniza/MT, 16 de novembro de 2018.

Marilia Gabriela de Figueiredo Marisco

Juíza Leiga

Vistos, etc.

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Colniza/MT, 16 de novembro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 87475 Nr: 1257-29.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN OGUIDO OGAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HYAGO CARDOSO SAMPAIO - 

OAB:48.843/DF, OSWALDO CORREIA VIANA - OAB:07013

 Vistos etc.

Tendo em vista que a resposta à acusação juntada à ref. 71 já foi 

apreciada por este Juízo, deixo de analisá-la novamente.

No mais, acolho a cota ministerial de ref. 76.

Oficie-se à UNIG, requisitando esclarecimentos sobre eventual revalidação 

do diploma da ré Yana Fois Coelho Alvarenga.

 Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

De Aripuanã para Colniza, 28 de novembro de 2018.

 Daiane Marilyn Vaz

 Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63630 Nr: 478-34.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO PEDRO COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues da Silva - 

OAB:3537-B, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte executada para requerimentos, 

confome despacho de fls. 89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78216 Nr: 4250-97.2017.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEANIO CARDOSO COSTA, GLEANIO 

CARDOSO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da Parte autora para 

que recolha o valor da diligência do Sr Oficial de Justiça por meio do 

sistema CPD- Central de Pagamento de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73870 Nr: 1329-68.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRDSS, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS, ADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glaucio André Luiz do 

Carmo - OAB:23573/O

 Vistos...

Considerando o retorno da Carta Precatória negativa em relação à citação 

da requerida, necessária a manifestação do Ministério Público.

Ademais, não se encontrou a apresentação de resposta pelo curador 

especial nomeado para o requerido.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. REMETER os autos ao Ministério Público para se manifestar em relação 

ao não encontro da requerida, requerendo o que de direito;

2. CERTIFICAR quanto à apresentação de resposta pelo curador especial. 

Nomeando outro , se for o caso, obedecendo com sempre a alternância;

3. Com a apresentação de resposta pelo requerido e manifestação do 

Ministério Público, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 27 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78380 Nr: 10-31.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos...

Requereu o Ministério Público o aditamento à Denúncia, considerando fato 

novo surgido durante o processo.

 Em manifestação, a Defesa rebateu os argumentos.
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 A argumentação da Defesa se vincula a um argumento.

Refere-se à consunção, pois embora indicar ser sua a arma, afirmou que 

nunca a utilizara antes, apenas no dia do fato.

 A matéria ventilada, em que pese a relevância, não altera a necessidade 

de admissão do aditamento, tendo em vista a dinâmica indicada.

 Por essas razões, RECEBE-SE o aditamento.

 Portanto, DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 11/02/2019, às 16h30min, ocasião em que serão realizados os 

depoimentos das testemunhas de Defesa (fl. 30) e também o interrogatório 

do réu.

DEVE A DEFESA SE ATENTAR PARA A INDICAÇÃO DE APENAS 3 

TESTEMUNHAS (art. 384, §4º, do CPP), devendo se manifestar em cinco 

dias após a intimação. Não o fazendo, SERÃO INTIMADAS as 3 PRIMEIRAS 

testemunhas indicadas quando da manifestação anterior.

 Assim, à SECRETARIA:

1. INTIMAR as testemunhas (ATENTAR-SE para nova indicação da Defesa 

ou, não havendo, INTIMAR as três primeiras ali indicadas);

2. INTIMAR o réu e a Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS 

POR TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA COMARCA). DEVE A DEFESA 

SE ATENTAR PARA A INDICAÇÃO DE APENAS 3 TESTEMUNHAS (art. 384, 

§4º, do CPP), devendo se manifestar em cinco dias após a intimação. Não 

o fazendo, SERÃO INTIMADAS as 3 PRIMEIRAS testemunhas indicadas 

quando da manifestação anterior.

 Ciência ao Ministério Público.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68527 Nr: 565-19.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS PIRES MOREIRA vulgo 

"Toninho Gacheba"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420/GO

 Vistos...

Inerte a Defesa, tem-se por afastada a possibilidade de oitiva da 

testemunha.

Assim, DESIGNA-SE audiência para o dia 11/02/2019, às 16h00min, isso 

para o interrogatório do acusado.

INTIMAR a Defesa e o acusado.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66875 Nr: 1076-51.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRE COBOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos em correição..

Aguardar a devolução da precatória. Após, conclusos para designação 

de audiência visando ao interrogatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72881 Nr: 679-21.2017.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER C. ROMAO - ME, VAGNER CHRISTO 

ROMAO, PRISCILA GRACIOTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, tendo em vista que o endereço do executado não é 

abrangido pela entrega dos Correios

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64640 Nr: 11-21.2015.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVER SILVA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILTON CANDIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da Parte autora para 

que recolha o valor da diligência do Sr Oficial de Justiça por meio do 

sistema CPD- Central de Pagamento de Diigência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29966 Nr: 279-22.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO PEDRO COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FREITAS DE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 6.492-B

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75054 Nr: 2196-61.2017.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNA LOPES DE OLIVEIRA, Rg: 

2053043-9, Filiação: Zilda Lopes Pinto e Adelino Gomes de Oliveira, 

brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, REVOGAM-SE as medidas protetivas 

determinadas nos autos, JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Publicar. Intimar o requerido e a 

requerente, ficando desde já determinada a intimação por edital, caso se 

faça necessário.Após o trânsito em julgado, arquivar com as baixas de 

estilo.Cotriguaçu/MT, 01 de agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 27 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68225 Nr: 352-13.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SIQUEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:17914/B

 Vistos...

Em que pese a indicação de audiência de justificação, para tentar diminuir 

a excessiva quantidade de audiências, neste caso é possível a discussão 

via peticionamentos.

Por isso:

1.INTIMAR a Defesa (José Carlos da Cruz, advogado, conforme ata de 

audiência) e também o beneficiado, isso para justificativa que entenderem 

pertinente, bem como para se manifestar sobre a proposta feita pelo 

Ministério Público na última manifestação. PRAZO de 10 dias;

2.Após, ao Ministério Público;

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66161 Nr: 760-38.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Embora anteriormente decretada a revelia do requerido, houve 

manifestação por interesse em produção probatória (depoimento pessoal). 

Em que pese o instrumento tenha sido equivocado (contestação não mais 

tem lugar neste momento), extrai-se dali tal requerimento.

Por isso, sendo possível a produção probatória por revel (art. 346, p. 

único, do CPC), DESIGNA-SE audiência para o dia 08/02/2019, às 

14h00min, isso para o DEPOIMENTO PESSOAL da parte-autora.

Assim:

1.INTIMAR PESSOALMENTE a parte-autora para o depoimento pessoal;

2.Intimar patrono e requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69970 Nr: 1453-85.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ATILIO KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395

 Vistos...

À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais 

(atentando-se para a presença de assistente de acusação;

2. Após, conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66600 Nr: 967-37.2015.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESTELITA LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALDIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESTELITA LOPES DE SOUZA, Cpf: 

94606706104, Rg: 1.427.916-9, Filiação: Amarilio Luiz Alves e Creuza 

Lopes Alves, data de nascimento: 24/01/1969, brasileiro(a), natural de 

Janiopolis-PR, casado(a), do lar e atualmente em local incerto e não sabido 

JOSE VALDIR DE OLIVEIRA, Cpf: 48808776972, Rg: 32484573, 

brasileiro(a), divorciado(a), motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimação da requerente e do requerido acima qualificado 

para que tome ciência da decisão abaixo transcrita..

Sentença: Ante o exposto, REVOGAM-SE as medidas protetivas 

determinadas nos autos, JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Ciência ao Ministério Público. Publicar. Intimar o requerido e a 

requerente, ficando desde já determinada a intimação por edital, caso se 

faça necessário. Após o trânsito em julgado, arquivar com as baixas de 

estilo.cCotriguaçu/MT, 03 de setembro de 2018. Dante Rodrigo Aranha da 

Silva Juiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Cardozo de 

Souza , digitei.

Cotriguaçu, 28 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 37494 Nr: 333-42.2015.811.0034

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI CONCEIÇÃO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AECIO CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdelicy Maria Monteiro - 

OAB:24283-O/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, decretando o divórcio de 

MARLI CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA e AÉCIO CARLOS FERREIRA, nos 

termos do art. 1.571, inciso IV e do art. 1.580, § 2º do Código Civil, bem 

como do art. 24, Lei 6.515/77.Consigno que a parte virago declarou que 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja, MARLI CONCEIÇÃO 

ALVES.CITE-SE o requerido AÉCIO CARLOS FERREIRA por edital. Por 

conseguinte, EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Naturais da Comarca desta comarca, nos termos do art. 32, da 

Lei nº 6.515/77, c/c art. 10, inciso I, do Código Civil, e artigo 29, § 1º, alínea 

“a”, Lei nº. 6.015/73, de modo a proceder à averbação. Por fim, JULGO 

EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.P. R. I.Isentas as partes de custas e 

honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça.Transitada em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o necessário, ARQUIVANDO-SE ao 

final com as cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.Dom Aquino – MT, 28 de Julho de 2017.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42654 Nr: 975-78.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Alves do Nascimento - Comércio, 

Comércio de Combustível Dom Aquino Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Júnior - OAB:22367/0

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que as guias de diligências para os oficiais de justiça 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57340 Nr: 2043-92.2018.811.0034
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza da Silva Vidigal, Walter Ferreira da Silva Vidigal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Walter Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da certidão de ref.8 e para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2019 - O(A) Doutor(a) Juliano Hermont Hermes da Silva Juiz de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Feliz Natal-MT, na forma da 

lei etc.

F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de 

Feliz Natal-MT, foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 

2018, nos termos do artigo 439 do Código de Processo Penal, os cidadãos 

abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões periódicas 

do Tribunal do Júri:

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75077 Nr: 980-54.2015.811.0093

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DANIELA SAUER HERMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado (a) THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL, para 

devolução dos autos nº 980-54.2015.811.00930, código 75077, no prazo 

de 03(três) dias, conforme a seção 10, Art. 431 da CNGC .

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71439 Nr: 832-14.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS, RJK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino que a Secretaria dê o devido cumprimento a Sentença contida 

nos autos com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83747 Nr: 968-35.2018.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DIAS AGUIAR, DEJALMIR SILVA COSTA, 

ALEX SANDRO FARIAS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Philippe Zandarin Villela 

Magalhães - OAB:16.244

 Vistos,

Inicialmente, determino ao Sr. Gestor a responder de forma URGENTE o 

ofício de fls. 102/104.

Diante do requerido, bem como em concordância das partes, HOMOLOGO 

a desistência das testemunhas Dhanyllo Silva Souza e Evellin Keyt 

Machado.

Fixo o prazo de 05 dias para o Réu Alex Sandro Farias Rosa trazer aos 

autos seu endereço atualizado.

Designo audiência para oitiva da vítima Daiane de Moura Silva, para o dia 

12/12/2018, às 14h00min, devendo a Secretaria se atentar ao endereço 

constante às fls. 17, saindo os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70711 Nr: 51-89.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS FAGANELLO LTDA, Lucas 

Leonardo Faganello, Jefferson Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionéids 

- OAB:PR/28.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca das informações 

recebidas nos autos referente à Carta Precatória encaminhada à 

Curitiba-PR. Com a seguinte mensagem: "Cumpre-me informar que, deixei 

de proceder o registro/distribuição da presente carta precatória, em 

virtude de ausência de guia de Registro/Distribuição, em favor deste 2o 

Ofício

Distribuidor (CPC, art 82 c/c CN 3.1.6). E também em virtude da ausência 

de procuração (CN,

3.1.16). Segue em anexo um arquivo de orientação para emissão das 

custas. Em caso de Dúvida

favor entrar em contato no tel 41 3254 7177 ou por e-mail, 

2distprecat@onda.com.br"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50653 Nr: 551-29.2011.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ISTO POSTO, em concordância com o Parquet, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido contido na Denúncia para ABSOLVER o acusado CRISTÓVÃO 

RAMOS DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos, da acusação que lhe é 

imputada (artigo 129, §9° do CP), o que faço com base no disposto no 

artigo 386, II, do Código de Processo Penal.Tendo o acusado sido 

absolvido da acusação que lhe foi imputada, deixo de condená-lo ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Dou esta por publicada 

com a entrega em Escrivania. Dispensado o registro, na forma prevista na 

CNGC/MT, intimando-se o réu via Defensor já cadastrado nos autos, 

sendo dispensada sua intimação pessoal.Transitada em julgado a 

presente sentença, procedam-se as anotações, baixas e comunicações 

de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se o réu via DJe e o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71174 Nr: 557-65.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16.057

 Vistos, etc.

Determino que a Secretaria dê o devido cumprimento a Decisão contida 
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nos autos com URGÊNCIA.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88941 Nr: 1811-57.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, ofereceu denúncia em face de 

RAFAEL DA SILVA BRITO, devidamente qualificado nos autos, 

atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 129, §9º, do Código 

Penal, c/c artigo 5º, III, da Lei nº 11.340/06, pois segundo a exordial 

acusatória:

“ (...) Apurou-se que o indiciado conviveu em regime de união estável com 

a vítima por aproximadamente 03 (três) anos, tendo um filho deste 

relacionamento, sendo certo que encontram-se separados de fato Há 01 

(um) mês. Comprovou-se ainda que a vítima já fora agredida fisicamente 

em outras ocasiões pelo indiciado, mas não representou criminalmente 

contra esse. Restou comprovado que no dia e horário dos fatos a vítima 

estava no Supermercado Brilhante, nesta urbe, sendo certo que o referido 

estabelecimento empresarial é de propriedade do indiciado. Elucidou-se 

que a vítima em certo momento passou a conversar com a gerente do 

citado comércio de forma que o indiciado ao avistar a sua 

ex-companheira, por somenos importância, dirigiu-se até a mesma e, ato 

contínuo, imbuído de manifesto animus laedendi, começou a xingá-la de 

“vagabunda” e a empurrou, bem como desferiu vários tapas, segurando-a 

fortemente pelos braços, mais especificadamente na região do terço 

médio, provocando a lesão corporal descrita no exame de corpo de delito 

de fls. 13/14, e demonstrada no mapa topográfico de localização de 

lesões inserto às fls. 15 (...)”

 Recebida a denúncia no dia 13.07.2015 (f.33/34).

Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação 

negando o fato que lhe foi imputado (f.40/42).

Em audiência de instrução foi ouvida a vítima, 02 testemunhas, bem como 

interrogado o acusado (f.53/55).

A Acusação apresentou memoriais finais orais, pugnando pela 

condenação do acusado, nos termos da denúncia (f.53/55).

A Defesa por sua vez, requereu que o denunciado seja absolvido pela 

não configuração da materialidade delitiva do fato, ou alternativamente, 

caso entenda pela lesão corporal, que seja o indiciado isento de pena pela 

aplicação do instituto da legítima defesa, pois alega que a agressão 

decorreu de legítima defesa, proveniente de injusta agressão por parte da 

vítima, sendo o meio utilizado necessário para repelir a agressão proferida 

por ela e conseguir retirá-la de dentro do estabelecimento (f.53/55).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença.

É o relato. Fundamento e Decido.

Em se tratando de ação penal, estabelece a norma processual vigente 

que, realizada a descrição dos fatos processuais, deve o julgador passar 

ao mérito da contenda, analisando, em primeiro plano, a existência dos 

elementos essenciais de procedência da acusação (autoria e 

materialidade delitiva), para, posteriormente, subsumir tais conclusões a 

eventuais figuras penais tipificadas no ordenamento jurídico.

A materialidade delitiva encontra-se estampada no Boletim de Ocorrências 

(f.11/12), auto de exame de corpo de delito (f.19/20) e pelo mapa 

topográfico para localização de lesões (f.21/21v).

Quanto a autoria, constata-se que os depoimentos promovidos em sede 

judicial são compatíveis com os apresentados em fase inquisitorial.

Em seu depoimento em juízo, a vítima ratificou o seu depoimento em sede 

inquisitorial, afirmando que o acusado partiu para cima dela segurando-a 

pelos braços fortemente e empurrando-a.

O acusado, por sua vez, também confirmou o seu interrogatório em sede 

inquisitorial, alegando, entretanto, legítima defesa, haja vista que o único 

modo de retirar a vítima de seu estabelecimento foi a empurrando para 

fora, sendo necessário se defender dos seus ataques.

 Importante destacar, ainda, o depoimento da testemunha Patrícia que 

afirma que a vítima não agrediu o indiciado em nenhum momento e 

confirmou que o indiciado empurrou a vítima, provocando a lesão descrita 

no laudo e representada no mapa topográfico.

Percebe-se dos autos que o conflito conjugal teve início por motivos de 

ciúmes.

Revela-se evidente, ainda, que por mais que a vítima tenha dado início às 

agressões, o acusado utilizou-se de agressões desmedidas para frear ou 

revidar as ações da ex-companheira.

Ademais, diante das narrativas da vítima, do acusado e da testemunha 

Patrícia, impertinente o reconhecimento da legítima defesa do réu, 

frisando-se mais uma vez as reações desarrazoadas que culminaram nas 

lesões corporais na vítima.

Assim sendo, em atenção às especificidades do caso em tela, deve-se 

considerar que a atitude da vítima não permite a negativação das 

circunstâncias judicial da pena.

 Portanto, o conjunto probatório é robusto no sentido de apontar o 

acusado como autor do fato, conforme as circunstancias fáticas acima 

apontadas.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, e CONDENO 

o réu RAFAEL DA SILVA BRITO pelo cometimento do crime de lesão 

corporal contra a ex-companheira, na forma de violência doméstica (artigo 

129, §9º, do Código Penal, c/c artigo 5º, III, da Lei nº 11.340/06).

Ato contínuo, passo à dosimetria da pena.

 A sanção relativa ao tipo penal descrito no artigo 129, §9º do Código 

Penal c/c artigo 5º, III, da Lei 11.340/06 varia de 03 (três) meses a 03 

(três) anos de detenção.

Na primeira fase dosimétrica, não se verifica circunstância judicial 

desfavorável que necessite ser sopesada na dosimetria da pena, 

devendo permanecer a pena no mínimo legal, qual seja, 3 (três) meses de 

detenção.

Na segunda etapa dosimétrica, por se tratar a violência familiar causa de 

qualificação das lesões corporais, afasta-se a agravante prevista no 

artigo 61, inciso II, “f”, do CP; doutro lado, deixa-se de sopesar a atenuante 

de confissão, haja vista a impossibilidade de diminuição da pena aquém do 

mínimo legal, consoante o disposto na Súmula n. 231 do STJ: “incidência 

da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo 

do mínimo legal”.

Ressalte-se que resta pacificado nos tribunais pátrios, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, a plena vigência da referida súmula, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 

11.343/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. 

INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. O princípio da identidade física do 

juiz, por não apresentar caráter absoluto, comporta flexibilização. 

Precedente: HC 107.769, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 

28/11/2011. 2. O afastamento do juiz titular por motivo de férias autoriza a 

prolação da sentença pelo respectivo sucessor, nos termos do artigo 132 

do CPC. Precedentes: HC 112.362, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Segunda 

Turma, DJe 18/4/2013, e RHC 116.205, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

Segunda Turma, DJe 30/4/2013. 3. In casu o acórdão extraordinariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 

ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM 

QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA 

DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE 

DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO 

PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA 

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 

DE DROGAS. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). 

GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 

REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 3. A incidência de circunstância 

atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo 

legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. (...)”Agravo 
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regimental DESPROVIDO (STF - ARE: 750896 DF , Relator: Min. LUIZ FUX, 

Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 

DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).

Por fim, considerando a inexistência de outras circunstâncias agravantes 

ou atenuantes, bem como de causas especiais de aumento e/ou 

diminuição de pena, fixo a sanção penal definitiva em 3 (três) meses de 

detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, as quais, ante o 

quantum de pena e a inexistência de motivos impeditivos descritos no art. 

44 do CP, substituo por 1 restritiva de direito, consistente em prestação de 

serviços à comunidade, que deverá ser fixada pela Secretaria de Ação 

Social do Município de Guarantã do Norte/MT, em adequação com as 

capacidades e habilidades do condenado.

Inexistindo quaisquer dos motivos que justificam a prisão preventiva, 

poderá o mesmo recorrer em liberdade.

Intime-se pessoalmente o sentenciado, acerca da presente sentença 

penal condenatória.

Transitado em julgado, determino à Secretaria as seguintes providências:

1) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;

2) Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública;

3) Lance-se a condenação no Sistema INFODIP WEB para fins do disposto 

no art. 15, III, da CF;

4) Forme-se o executivo de pena;

5) Intime-se o réu para pagamento das custas processuais.

Após, não havendo pendência, arquivem os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99786 Nr: 1318-12.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Sitio Prod. Agrop. Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Em virtude da decisão proferida pelo E. TJMT em sede de agravo de 

instrumento, proceda-se com a remoção da restrição de circulação dos 

veículos listados às fls. 86, permanecendo o gravame para fins de 

transferência.

Em complementação à decisão de fls. 83/84, determino a penhora online, 

por meio do BACENJUD, de ativos depositados nas contas bancárias da 

parte executada.

Localizados valores suficientes para saldar a dívida, intimem-se as partes. 

Caso contrário, cumpram-se as demais determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82072 Nr: 1406-89.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLINA RODRIGUES DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000522-33.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRSON GRANEMANN HOFFMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000522-33.2018.8.11.0087. REQUERENTE: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA REQUERIDO: DIRSON GRANEMANN HOFFMANN Não há 

urgência a ser apreciada. Insira-se no localizador ordinário. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34818 Nr: 1278-57.2014.811.0036

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leolino Araujo Neto, Maria Olimpia Teixeira, Gildemar 

Lira Nazario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Dourado, Hospital Osvaldo Cruz 

Ltda, Antônio Augusto Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Ritter - OAB:15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexander Zardini Dourado - 

OAB:7.022-MT

 Autos nº 1278-57.2014.811.0036 (34818)

Despacho.

Vistos etc.

1) Considerando o retorno dos autos da Segunda Instância, bem como os 

Acórdãos de fls. 422/443 e 486/497 proferidos pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso na Apelação n° 32462/2018 e no Embargos de Declaração, 

respectivamente, INTIMEM-SE as partes para que dê o prosseguimento ao 

presente feito, requerendo o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento do processo.

2) Após o transcurso do prazo, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, com as baixas e anotações de estilo, caso contrário, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 26/11/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36706 Nr: 526-51.2015.811.0036

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adinair Gonçalves de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Alves de Oliveira - 

OAB:10508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - Mat. 1.381.114 - OAB:9893-B/MT

 Autos nº 526-51.2015.811.0036 (36706)

Despacho.

Vistos etc.

1) Considerando o retorno dos autos da Segunda Instância, bem como o 

Acórdão de fls. 125/126 proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

na Apelação n° 89416/2017, INTIMEM-SE as partes para que dê o 

prosseguimento ao presente feito, requerendo o que for de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do processo.

2) Após o transcurso do prazo, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, com as baixas e anotações de estilo, caso contrário, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.
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Guiratinga/MT, 26/11/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52603 Nr: 3045-28.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Paulino Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.Condeno a parte autora nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, com 

supedâneo no art. 85, §8º, do NCPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

cuja execução deverá observar o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, 

por ser o vencido beneficiário da Justiça Gratuita.Publique-se. Registre-se. 

In t imem-se.Escoado o prazo recursal ,  arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com as cautelas de praxe. Guiratinga/MT, 27 de novembro de 

2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45237 Nr: 2304-22.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Pereira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:3546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 Por todo o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar o erro 

material da decisão/sentença de fl.192/194, dando provimento ao recurso, 

para assim determinar que, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a implantar a 

aposentadoria por invalidez em favor da parte requerente, retroativos ao 

requerimento administrativo, e determino o regular prosseguimento do 

feito.Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 27 de novembro de 2018.Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61420 Nr: 2884-81.2018.811.0036

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Batista de Oliveira, Maria das Graças de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floricena Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sergio Martins Ribeiro - 

OAB:14310-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2884-81.2018.811.0036 (61420)

Ação de Interdição

Decisão.

Vistos etc.

Primeiramente, CONCEDO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, 

uma vez que em análise dos documentos que acompanham a petição 

inicial, principalmente, a Carteira de Trabalho do autor, resta demonstrado, 

a priori, que ele não possui condições de pagar as custas e despesas 

processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Contudo é sabido que para haver o deferimento da petição inicial e, 

consequentemente, a análise do pedido liminar é necessário que a peça 

exordial esteja adequada aos requisitos essenciais mencionados nos arts. 

319, 320 e 321 do Novo Código de Processo Civil.

 Nesse sentido, compulsando os presentes autos, verifica-se que o autor 

não preencheu o requisito indispensável à petição inicial exposto no art. 

319, inciso VI do NCPC, pois é sabido que o art. 750 do NCPC exige que na 

Ação de Interdição o autor junte em anexo à peça vestibular algum laudo 

médico para provar as alegações expressas ou, pelo menos, informe a 

impossibilidade de fazê-lo.

 Nesse sentido, conforme o art. 321 do Novo CPC, este Juízo deve 

determinar que o autor emende a petição inicial, para sanar os referidos 

defeitos e irregularidade.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu Advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, JUNTE-SE aos autos algum Laudo 

Médico referente à requerida FLORICENA SOUZA OLIVEIRA a qual 

pretende interditar, como prova material inicial necessária, no intuito de 

comprovar, minimamente, as alegações expostas na petição inicial, OU 

apresente informações concretas que comprove a impossibilidade de 

juntar nos autos esse referido documento, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial.

 Após o prazo, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos para 

novas deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27/11/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36336 Nr: 363-71.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Henrique da Silva Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 363-71.2015.811.0036 (36336)

Ação Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a Defensoria Pública não foi 

nomeada para patrocinar a defesa do réu nesta ação criminal, de modo 

que ela não deveria ser intimada para manifestar nos presentes autos.

Nesse sentido, é notório que a aplicação da multa na decisão de fls. 

445/446 ocorreu de forma equivocada.

Dessa forma, REVOGO a multa aplicada em desfavor do Defensor Público.

Por fim, AGUARDE-SE a realização do Tribunal do Júri designado para o 

dia de amanhã, 28 de novembro de 2018.

Intime-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 27/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6648 Nr: 519-45.2004.811.0036

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Oliveira Cézar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Ferreira Cezar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana dos Santos Rocha 

Bordim - OAB:6.143-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719, Joaquim Alves de Moura - OAB:3.332-B/MT

 Intimar as partes acerca das informações prestadas pelo cartório do 1ª 

Oficio juntada aos autos as fls, 190/192, no prazo de dez (10) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3862 Nr: 434-64.2001.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 641 de 732



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT, GLEYBSON RAMOS 

DE SOUZA, GLEIDE RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SIMÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE ROSA PINHEIRO 

ALVES FELIPE - OAB:40943, Thaís Inácia de Castro - OAB:21.397

 Intimar a parte requerida através de seu advogado THAIS INÁCIA DE 

CASTRO OAB/GO sob nº 21.397, peticionaria de fls, 76/78, informando 

que os autos encontra-se em cartório a disposição para extraç]ão de 

cópias, na forma requerida, pelo prazo de dez (10) dias. Decorrido o 

prazo os autos retornarão ao arquivo definitivo.

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 01/201 - O Excelentíssimo Doutor Aroldo José Zonta Burgarelli– 

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Guiratinga/MT, no uso de 

suas atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 

16/2016/CM, de 27/07/2016, torna público, para ciência dos interessados, 

a abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas 

físicas na área de psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras 

estabelecidas neste edital.

 * O Edital nº 01/201 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76367 Nr: 888-67.2015.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 CERTIDÃO

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, itens 7.2.2 e 8.1.1 (CNGC/MT, 

itens 6.16.7.3 e 6.16.8), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de 

Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

Embargada, via DJE, para manifestar-se no prazo legal, acerca dos 

Embargos à Execução apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91717 Nr: 2609-49.2018.811.0096

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACEITA-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE 

ITAUBA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2609-49.2018.811.0096 (Código 91717)

Autor: ACEIT – Associação Comercial e Empresarial de Itaúba/MT

Requerido: Este Juízo

Vistos.

Considerando a natureza da demanda, DÊ-SE vistas dos autos ao 

representante do Ministério Público para se manifestar no que entender de 

direito.

Após, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90968 Nr: 2136-63.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINOLDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Processo nº: 2136-63.2018.811.0096 (Código 90968)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Reinoldo Nunes

(...)denunciado apresentou resposta à acusação às ref. 24.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 06 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 15H30MIN, 

DETERMINANDO a intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do 

órgão ministerial para comparecimento. Depreque-se o interrogatório dos 

acusados, e a oitiva das testemunhas, se necessário, fixando prazo para 

o cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII 

da CNGC. Caso seja deprecado todas as inquirições, remetam-se os autos 

conclusos para cancelamento da solenidade.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Itaúba, 27 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46667 Nr: 415-57.2010.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 (...) DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu José Antônio dos 

Santos, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, V, do Código 

Penal.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Às providências.Itaúba, 05 de novembro de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75142 Nr: 386-31.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA ASTRIZI LAMINADOS - ME, ANA 

PAULA ASTRIZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itamara Guimaraes Rosario 

Pinheiro - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA PAULA ASTRIZI LAMINADOS - ME, 

CNPJ: 07474520000185 e atualmente em local incerto e não sabido ANA 

PAULA ASTRIZI, Cpf: 05332890923, Rg: 5144319, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 
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proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: No dia 18 de outubro de 2007, os agentes ambientais 

do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, constataram que a empresa requerida ANA PAULA ASTRIZI 

LAMINADOS-ME, de propriedade e direção da segunda requerida, adquiriu 

998,1950 m3 de madeira em tora de diversas essências, sem licença 

válida outorgada pela autoridade competente, neste município de 

Itaúba/MT, lavrando-se o auto de infração nº 544813. Ante ao acima 

exposto e considerando que as agressões ao meio ambiente não podem 

restar impunes, requer: 1) que seja recebida a presente inicial em todos os 

seus termos e documentos; 2) citação das requeridas para que, caso 

queiram, contestem a presente actio, do contrário que lhes seja decretada 

a revelia e todos os efeitos dela decorrentes de acordo com o Código de 

Processo Civil; 3) seja julgada a presente ação procedente, para ao final 

condenar as requeridas a obrigação de fazer, no sentido de que 

promovam a recuperação da área degradada, com a implementação pelos 

danos morais coletivo, devendo as quantias serem revertidas para o 

Fundo Estadual do Meio Ambiente do estado de Mato Grosso; 4) 

condenação das requeridas aos ônus de sucumbência; 5) protesta provar 

o alegado por intermédio de todas as provas em direito admitidas. 

Atribui-se a presente causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para meros 

efeitos fiscais. Itaúba/MT, 27 de abril de 2015. Itâmara Guimarães R. 

Pinheiro – Promotora de Justiça

Despacho/Decisão: Vistos.I-) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos.II-) CITE-SE a parte demandada para, no prazo legal, responder à 

contenda, consignando as advertências legais.III-) Após, com ou sem 

manifestação, ao autor para se manifestar em 10 (dez) dias.IV-) Empós, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 27 de novembro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73566 Nr: 1049-14.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA MADALENA MATEUS, Cpf: 

41173597115, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para, nos termos do Art. 7º do Provimento 12/2017 - 

CGJ, efetue o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença prolatada, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital. O valor 

informado deverá ser recolhido num único boleto, discriminando de forma 

separada o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 (cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", Clicar no item (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, preencher os campos com o número 

único do processo, CPF do pagante e mandar gerar a guia. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) para juntada aos autos junto à Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5 ° da CNGC-TJMT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 27 de novembro de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90484 Nr: 1846-48.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CUNHA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref. 16, sob pena de devolução da 

missiva, independente de cumprimento, conforme determinado no 

despacho de ref. 4.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71506 Nr: 784-46.2013.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ediney Domingues Barros - 

OAB:14282

 Autos n° 784-46.2013.811.0096 (Código 71506)

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Autor do Fato: Transportadora Campeoni Ltda - EPP

S E N T E N Ç A

Vistos.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática do 

crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, em tese, 

praticado por Transportadora Campeoni Ltda - EPP.

Às fls. 81, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade 

do indiciado, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório. Decido.

O caso é de extinção do processo pela ocorrência de prescrição da 

pretensão punitiva estatal, senão vejamos.

Ao crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, é 

cominada a pena máxima de 01 (um) ano de detenção. Considerando esse 

“quantum”, a prescrição, nos moldes estabelecidos pelo art. 109, V, do 

Código Penal, ocorre em 04 (quatro) anos.

In casu, verifica-se que o fato ocorreu em 19/11/2012, havendo o decurso 

de prazo superior a 04 (quatro) anos desde então, sem que incidisse 

qualquer outra causa interruptiva do lapso prescricional. Assim, afigura-se 

extinta a pretensão punitiva estatal, na forma do artigo 107, IV, do Código 

Penal.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da autora do fato 

Transportadora Campeoni Ltda - EPP, em relação ao crime previsto no 

artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, com fundamento no art. 

107, IV c/c art. 109, V, ambos do Código Penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Itaúba, 06 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73368 Nr: 905-40.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MORETTI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME SURIANO 

OURIVES - OAB:17850

 Processo nº: 905-40.2014.811.0096 (Código: 73368)

Autor: Delegacia Municipal de Itaúba/MT

Réu: Luciano Moretti Martins

Vistos.

Relatório dispensado, ex vi do artigo 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO

Os documentos às fls. 66/69 comprovam o cumprimento integral da 

transação penal imposta ao suposto autor do fato Luciano Moretti Martins.

Instado a se manifestar, o Ministério Público o fez às fls. 71 pugnando pela 

extinção da punibilidade pelo cumprimento da transação penal.

Diante do exposto, ante o cumprimento da transação penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUCIANO MORETTI MARTINS, no que 

concerne a fattispecie constante destes autos.

Publique-se. Intime-se por DJE.

Deixo de determinar a intimação pessoal dos acusados, nos termos do 

Enunciado 105 do FONAJE, que dispõe que na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade, é desnecessária a intimação do autor do fato ou 

do réu.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Itaúba, 06 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57332 Nr: 1264-61.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newlabor Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE REZENDE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Aguarde-se em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido.

Após, intime-se o Requerente para que manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dando regular andamento no feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 47889 Nr: 378-96.2017.811.0027

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora de Souza Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Araújo Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO DE ARAÚJO TEIXEIRA, Cpf: 

78677971149, Rg: 1044032-1, Filiação: Marinho Araújo Teixeira e Verônica 

Maria Teixeira, data de nascimento: 09/11/1907, brasileiro(a), natural de 

Brejinho de Oliveira-BA, viuvo(a), aposentado. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dos herdeiros do ausente, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da 

ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para 

habilitarem-se nos presentes autos (Art. 1.164 do CPC).

Resumo da Inicial: Maria Auxiliadora de Souza Araújo interpos Ação de 

Inventário na forma de arrolamento dos bens deixados por seu genitor 

Francisco Araújo Teixeira, argumentando que o meesmo faleceu no dia 

21/09/2012 e que deixeu bens a inventariar, os quais serão relacionados e 

avaliados por ocasião das primeiras declarações. Pleiteia a procedência 

do pedido e dá a causa o valor de R$ 17.304,68.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Trata-se de Ação de Inventário Judicial, na 

forma de Arrolamento, movida por Maria Auxiliadora de Souza, em face de 

bens deixados por seu falecido pai Francisco de Araújo Teixeira, ambos 

devidamente qualificados.Nomeio a requerente Maria Auxiliadora de Souza 

Araújo, como inventariante dos bens deixados por Francisco de Araújo 

Teixeira, ora falecido, mediante termo de compromisso, que deverá ser 

tomado em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 617, parágrafo único, do 

CPC.Citem-se o Ministério Público Estadual, em seguida as Fazendas 

Públicas Municipal, Estadual e Federal e, nos termos do artigo 626 e § 1º 

do CPC, bem como os interessados via edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias.Oficie-se a central de testamento, para que preste informações sobre 

existência ou não de testamento, em que conte como testador ora 

inventariado FRANCISCO DE ARAUJO TEIXEIRA.Defiro os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1060/50.Intimem-se.Cumpra-se com 

eficiência o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Carlos de Freitas, 

digitei.

Itiquira, 04 de abril de 2017

Karoline Hiromi Koga Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46506 Nr: 2399-79.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joisley Rodrigues Ribeiro, Julcelino Velasco 

Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 Impulsiono os autos a fim de intimar os executados, na pessoa de seu 

advogado, acerca da indisponibilidade de ativos via sistema Bacenjud, 

para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, aleguem as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, com as advertências do §4º 

do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49444 Nr: 1330-75.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Fernandes Prado Tofanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANNA KAROLYNNE 

RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:25453/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca Márcio Rogério 

Martins nomeio como defensora dativa a causídica militante nesta 

municipalidade Dra. Geovanna Karolynne Rodrigues Monteiro de Oliveira - 

OAB/MT nº 25.453, para promover a defesa do réu, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 49418 Nr: 1312-54.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Paulo Freires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Considerando que a perícia fora realizada (ref. 21), impulsiono os autos a 

fim de intimar as partes para que manifestem-se nos autos, requerendo o 

que for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49366 Nr: 1279-64.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DA SILVA MONTEIRO, Angelita 

Francisca Monteiro Reis, Márcio Dias Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 Havendo bloqueio de dinheiro (ref. 36), proceso a INTIMAÇÃO do 

executado acerca da indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu 

advogado, para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as 

matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, com as 

advertências do §4º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46435 Nr: 2352-08.2016.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Francisca Monteiro Reis, ARNALDO DA SILVA 

MONTEIRO, Márcio Dias Reis, GUIOMAR FRANCISCA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de 

Assoc do Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria para imprensa a fim de intimar o 

Requerido, através de seu procurador, para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50403 Nr: 1775-93.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MALDONADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGÉLICA MARIA FERREIRA MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 I - INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pelo requerente, 

ante a ausência de elementos comprobatórios no que dizem respeito a sua 

“possibilidade” em arcar com a minoração ora pretendida.II – Sem prejuízo, 

DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, de acordo 

com a pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca.III - Cite-se a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º, do CPC).IV - Caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50403 Nr: 1775-93.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MALDONADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGÉLICA MARIA FERREIRA MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Considerando a necessidade de deprecar a citação/intimação do 

requerido, bem como a necessidade adequação da pauta de audiências 

de conciliação, REDESIGNO a audiência para tentativa de Conciliação, que 

será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 31/01/2019, às 

13h00min. Impulsiono os autos para citação/intimação das partes, bem 

como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49813 Nr: 1464-05.2017.811.0027

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudete Alves Rodrigues Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonides Teodoro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Impulsiono os autos a fim de intimar a Requerente para que manifeste e 

requeira o que de direito, nos prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

que dispõe o artigo 735 e seguintes do CPC.

Após, remeta-se os autos com vistas ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45995 Nr: 2040-32.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos.

Defiro a Cota Ministerial de fls. 269/271, para tanto:

I – DETERMINO a remessa de cópia dos autos ao Conselho Regional de 

Medicina – CRM, requerendo que o citado conselho apure a conduta do Sr. 

Antônio de Castro Alves.

II – DETERMINO a extração de cópias da determinação judicial, das 

certidões de intimação do médico e da certidão sobre sua inércia e, então, 

encaminhadas para a autoridade policial, para apuração de eventual crime 

de desobediência.

III – Nomeio o Dr. Diego de Souza Vacari, médico psiquiatra da Associação 

Espirita Beneficente Paulo de Tarso, com consultório na Avenida 

Tiradentes, nº 1.875, centro, no Município de Rondonópolis/MT, telefone 
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(66) 3423-3208, nos termos da decisão de fl. 230.

IV - Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob 

o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46365 Nr: 2214-44.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Paulino Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 386, VI, e art. 386, inciso III, 

ambos do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

punitiva Estatal para ABSOLVER o acusado MANOEL PAULINO MACHADO 

FILHO, brasileiro, casado, diarista, nascido aos 15/08/1978, natural de 

Araputanga/MT, portador do RG n.º 1201036-7 SSP/MT e inscrito no CPF 

n.° 742.336.531-91, filho de Manoel Paulino Machado e Maria Modesto 

Fernando, residente e domiciliado à Rua 20 de setembro, s/n.º, bairro 

Cruzeiro, Jauru/MT, da imputação da prática dos crimes previstos nos 

artigos 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 5º, I, da Lei 11.304/06. Sem 

custas.Eventual pagamento de fiança deverá ser restituído ao 

sentenciado, devendo a Secretaria empreender as diligências necessárias 

para a liberação do valor.Desnecessária a intimação pessoal do 

denunciado acerca da sentença extintiva da punibilidade. INTIME-SE seu 

defensor constituído via DJE, ou seu defensor dativo, pessoalmente (art. 

980, § 4º).Intime-se o Ministério Público.Comunique-se à vítima por 

qualquer meio de comunicação, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código 

de Processo Penal. COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos e 

instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de Identificação 

Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde proveio o respectivo 

procedimento inquisitorial), CERTIFICANDO-SE as comunicações nos 

autos.Cumpridas todas as determinações retro, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado e REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 27 de novembro de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000178-12.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000181-64.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000070-80.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010088-12.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010091-64.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000073-35.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000076-87.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000079-42.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente.
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000082-94.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010049-44.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000078-57.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000074-20.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000075-05.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23248 Nr: 1308-90.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de MARIA TEREZA DA SILVA SOUZA, sustentando, em 

síntese, haver excesso de execução, bem como alegando a incorreção da 

taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido, além de 

discordar da correção dos valores dos honorários advocatícios 

executados.

 O exequente apresentou manifestação onde rebateu todos os 

argumentos do embargante, pugnando pela improcedência dos mesmos, 

por entender que as alegações são meramente procrastinatórias.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de MARIA TEREZA DA SILVA SOUZA, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de MARIA TEREZA DA SILVA SOUZA, motivo 

pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado pela executada às 

fls. 170, com relação aos valores principais, além de determinar que os 

valores dos honorários advocatícios sejam devidamente corrigidos, 

conforme valores trazidos pelo exequente e, por corolário, determino que 

se aguarde o decurso do prazo para interposição de eventual recurso, 

certificando o trânsito em julgado, após prossiga no cumprimento da 

sentença, com a expedição das RPVs, em favor da parte exequente.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23264 Nr: 1324-44.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAI ARAÚJO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de DINAI ARAÚJO CHAVES, sustentando, em síntese, haver 

excesso de execução, bem como alegando a incorreção da taxa de juros 

aplicada para a atualização do valor devido, além de discordar da 

correção dos valores dos honorários advocatícios executados.

 O exequente apresentou manifestação onde rebateu todos os 

argumentos do embargante, pugnando pela improcedência dos mesmos, 

por entender que as alegações são meramente procrastinatórias.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de DINAI ARAÚJO CHAVES, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 
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formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de DINAI ARAÚJO CHAVES, motivo pelo qual 

homologo, desde já, o cálculo apresentado pela executada às fls. 158, 

com relação aos valores principais, além de determinar que os valores dos 

honorários advocatícios sejam devidamente corrigidos, conforme valores 

trazidos pelo exequente e, por corolário, determino que se aguarde o 

decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o 

trânsito em julgado, após prossiga no cumprimento da sentença, com a 

expedição das RPVs, em favor da parte exequente.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23236 Nr: 1296-76.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE ANTÔNIA SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de ROSIMEIRE ANTONIA SOARES DE SOUZA, sustentando, 

em síntese, haver excesso de execução, bem como alegando a 

incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido, 

além de discordar da correção dos valores dos honorários advocatícios 

executados.

 O exequente apresentou manifestação onde rebateu todos os 

argumentos do embargante, pugnando pela improcedência dos mesmos, 

por entender que as alegações são meramente procrastinatórias.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de ROSIMEIRE ANTONIA SOARES DE SOUZA, ambos 

qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de ROSIMEIRE ANTONIA SOARES DE SOUZA, 

motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado pela 

executada às fls. 110, com relação aos valores principais, além de 

determinar que os valores dos honorários advocatícios sejam devidamente 

corrigidos, conforme valores trazidos pelo exequente e, por corolário, 

determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição de 

eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após prossiga no 

cumprimento da sentença, com a expedição das RPVs, em favor da parte 

exequente.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22978 Nr: 1040-36.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT, CÂMARA 

MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA, sustentando, em síntese, 

haver excesso de execução, bem como alegando a incorreção da taxa de 

juros aplicada para a atualização do valor devido, além de discordar da 

correção dos valores dos honorários advocatícios executados.

 O exequente apresentou manifestação onde rebateu todos os 

argumentos do embargante, pugnando pela improcedência dos mesmos, 

por entender que as alegações são meramente procrastinatórias.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA, motivo pelo 

qual homologo, desde já, o cálculo apresentado pela executada às fls. 

153, com relação aos valores principais, além de determinar que os 

valores dos honorários advocatícios sejam devidamente corrigidos, 

conforme valores trazidos pelo exequente e, por corolário, determino que 

se aguarde o decurso do prazo para interposição de eventual recurso, 

certificando o trânsito em julgado, após prossiga no cumprimento da 

sentença, com a expedição das RPVs, em favor da parte exequente.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34113 Nr: 216-38.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JUCELINO ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de proceder a 

INTIMAÇÃO da parte autora a tomar ciência e manifestar-se quanto a 

Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita, no prazo de 05 (cinco) 

dias."C E R T I D Ã O - Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente 

mandado, devidamente assinado, dirigi-me em várias diligencias nesta 

Comarca, bem como a Comarca de Dom Aquino/MT, onde ali se encontra o 

endereço mencionado, e após a não localização do referido bem, visto 

que moradores vizinhos ao referido endereço, afirmaram não conhecerem 

o requerido, tratando-se de pessoa desconhecida. Em razão do exposto, 

devolvo à Cartório aguardando novas determinações. OBS: Complemento 

de diligência a ser depositado ao Oficial de Justiça. R$ 315,00 (trezentos e 

quinze reais) diligencia até a Comarca de Dom Aquino/MT".

 Juscimeira-MT, 10 de novembro d- ALDMIR DIAS ZAMBO- Oficial de 

Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28388 Nr: 960-04.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO GARCIA MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24.749/O

 Vistos.

1. Primeiramente, tendo em vista a informação contida em petitório de Ref: 

85, vejo por bem desconsiderar o recurso ora apresentado em Ref: 77, e 

consequentemente seu recebimento em decisão de Ref: 80.

2. Ademais, recebo o presente recurso de apelação de Ref: 94, nos seus 

legais e jurídicos efeitos, porquanto tempestivo, eis que interposto no 

prazo de 5 (cinco) dias – art. 593, Código de Processo Penal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 648 de 732



3. Tendo em vista que o apelante já apresentou suas razões, ao apelado 

para, no prazo de 8 (oito) dias, também arrazoar (CPP, artigo 600).

4. Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28880 Nr: 1104-75.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO GARCIA MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Girlene Luiza Dourado 

Garcia - OAB:23995

 Vistos.

 1. Diante da renúncia da advogada anteriormente nomeada dativa no 

petitório de Ref: 183, vejo por bem nomear outro(a) advogado(a). Assim, 

NOMEIO a Dra. Girlene Luiza Dourado Garcia, Advogada militante nesta 

Comarca, inscrita na OAB/MT nº. 23.995/O, como Defensora Dativa do réu 

nestes autos, para patrocinar a defesa do mesmo requerendo o que 

entender oportuno.

2. A prestação da assistência judiciária, no caso, deverá ser totalmente 

gratuita, vedada à Defensora Dativa cobrar do assistido honorários 

advocatícios, taxas, custas ou emolumentos a qualquer título, sob pena de 

sua substituição, perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Nesse passo, fixo o valor dos 

honorários advocatícios à causídica nomeada, o valor dos honorários em 

3 URH, conforme Tabela de Honorários da OAB – MT, a ser executado 

frente ao Estado de Mato Grosso.

3. Intime-se a Defensora Dativa da nomeação.

4. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se com a urgência que o 

caso requer por se tratar de réu preso.

Juscimeira-MT, 28 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44095 Nr: 1351-51.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ RODRIGUES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de proceder a 

INTIMAÇÃO da Parte Autora da decisão abaixo transcrita, vistor não ter 

concretizado a intimação apesar dos tranmitis ter sido corretos: "Vistos. 1. 

Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC. 2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acostando aos autos comprovante de 

endereço em seu nome, uma vez que segundo o Documento de 

Informação e Atualização Cadastral (Ministério da Fazenda – Secretaria da 

Refeita Federal) informa que o imóvel Sitio Barra da Água Fria (endereço 

acostado/informado na inicial) pertence ao munícipio de Rondonópolis-MT; 

bem como juntando ao feito documentos que comprovem as afirmativas 

contidas na exordial, haja vista que os acostados nos autos estão nome 

de terceiro (Nota Fiscal nº. 7634, Série 4, folhda 1; Nota Fiscal nº. 8864, 

Série 4, folha 1; Nota Fiscal da Cooperativa Mista Agropecuária de 

Juscimeira Ltda. nº. 000011695, série 4; Nota Fiscal da Agroferragens 

Luizão, nº. 190.56, Série 1; Nota Fiscal da J.R.F.F. Ind. Com. Produtos 

Agropecuários Ltda. (Agro Boi) estão em nome de MARIA DA CONCEIÇÃO 

RODRIGUES DE ARAÚJO, CPF 353.412.381-68), sob pena de 

indeferimento da inicial. 3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018. ALCINDO PERES DA ROSA-Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21194 Nr: 263-85.2012.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a Parte 

Autora a depositar o complemento da diligência do Oficial de Justiça no 

valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), conforme certidão a seguir 

transcrita: " C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que, em cumprimento ao 

presente mandado, dirigi-me ao retro mencionado, e sendo ali, após as 

formalidades legais, procedi a AVALIAÇÃO do imóvel constante no 

presente mandado, conforme Auto de Avaliação anexo. Diante do exposto 

faço a devolução do mandado em cartório solicitando a parte autora o 

pagamento do complemento de diligências deste Oficial de Justiça no valor 

de R$ 300,00". Juscimeira-MT, 13 de setembro de 2018. ELIAS LOURENÇO 

DE SOUSA - Oficial de Justiça e Avaliador

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77548 Nr: 1778-59.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FERST BERTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DA COSTA, ANTONIO 

DELVO TOGNON, MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em razão de concessão de licença, homologada pelo Tribunal de Justiça a 

este Magistrado, REDESIGNO a solenidade para a data de 06/02/2019, às 

17:30 horas.

Cumpra-se. Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 12 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64693 Nr: 55-10.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74583 Nr: 37-81.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Vistos etc.Diante da manifestação às fls. 39, e não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. Eliton Rezende de Jesus 

para promover a defesa do denunciado Gustavo Ferreira de 

Oliveira.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 10 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento 

nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

de conhecimento e advertência aos advogados nomeados(...).Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)INTIMEM-SE a advogada mencionada para requerer o que for 

de direito.3)Após, façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 22 de novembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74583 Nr: 37-81.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Vistos etc.

RECEBO a denúncia, em seus termos, vez que presentes os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal e presentes indícios de 

materialidade e de autoria consubstanciados nos documentos juntados 

aos autos (IP).

Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com redação 

alterada pela Lei nº 11.719/2008, CITE-SE o acusado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, CONSIGNANDO que na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

No ato de citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça 

indagar o acusado se ele pretende constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor.

 O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a 

notificação do acusado, deve mencionar se este informou se pretende ou 

não constituir advogado, e, em caso negativo, sempre que possível, os 

motivos pelos quais não tenciona contratar defensor. (Itens 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 da CNGC, acrescidos pelo Provimento nº 30/08-CGJ).

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe (Cartório 

Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco 

de dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), e alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC), nos termos da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79222 Nr: 3615-46.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELI LOURENÇO PRUDENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto 

não atendidos os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil.4 - OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no 

prazo de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.5 - 

CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial, bem como 

para apresentar contestação, no prazo legal. Após, INTIME-SE a parte 

autora, para no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.6 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e 

julgamento.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79225 Nr: 3616-31.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA HALIBOZEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto 

não atendidos os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil.4 - OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no 

prazo de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.5 - 

CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial, bem como 

para apresentar contestação, no prazo legal. Após, INTIME-SE a parte 

autora, para no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.6 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e 

julgamento.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79318 Nr: 3655-28.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SOUZA PARENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto 

não atendidos os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil.4 - OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no 

prazo de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.5 - 

CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial, bem como 

para apresentar contestação, no prazo legal. Após, INTIME-SE a parte 

autora, para no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.6 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e 

julgamento.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79370 Nr: 3681-26.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIAS LOPES DE ANCHIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto 

não atendidos os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil.(...) CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se 

o necessário.Matupá/MT, 27 de novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63676 Nr: 711-64.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA ROCHA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 711-64.2015.811.0109.Código Apolo nº 63676.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 27, NOMEIO como defensora dativa do 

reeducando Paulo Henrique da Rocha Coelho a advogada Andréia 

Ferdinando Varea.Tomando em conta a natureza da causa FIXO os 

honorários da mencionada advogada em 05 (cinco) URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao 

advogado nomeado para o “múnus” público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76063 Nr: 1963-91.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRMDS, ACMS, ACMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Autos nº 1963-91.2018.811.0111.Código nº 76063.Vistos.1) Ante o teor 

da avaliação socioeconômica (Ref.16), NOMEIO como defensor dativo o 

advogado DR. IGOR NEVES DE CARVALHO para patrocinar os interesses 

do requerido Gilberto da Silva.Tomando em conta a natureza da causa, 

FIXO os honorários do mencionado advogado em 04 (quatro) URH 

(Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários 

da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogado nomeado para o “múnus” público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado, 

ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência ao (...) .2) INTIME-SE o advogado nomeado da 

presente decisão, bem como o requerido para comparecer ao escritório do 

causídico.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá/MT, 27 de 

novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52863 Nr: 999-74.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO NEVES, FRANK PEREIRA 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 999-74.2013.811.0111.

Código Apolo nº 52863.

Vistos.

Considerando a participação desta Magistrada e servidores no Curso para 

capacitação das funcionalidades do sistema PJe, a ser realizado no dia 04 

de dezembro de 2018, na cidade de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 19 de março de 2019, às 15h45min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53285 Nr: 1393-81.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 1393-81.2013.811.0111.

Código Apolo nº 53285.

Vistos.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de março de 2019, às 

16h.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52266 Nr: 415-07.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR CASTRO ALVES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16.006/0-MT, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA 

DA CRUZ - OAB:13672/O

 Código nº 52266

Processo nº 415-07.2013.811.0111

Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado pelo requerente de fls. 187, para isso 

anulo a intimação feita via postal de fls. 180.

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 12 de 

fevereiro de 2019, às 16h30min.

Sem prejuízo, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Publico para que se 

manifeste sobre a certidão de fls. 189.
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Intimem-se.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54816 Nr: 983-86.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54816.

Processo nº 983-86.2014.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Pedro Ferreira

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Cumpram-se integralmente as determinações da decisão de fl. 133.

Para tanto, INTIME-SE a Autarquia demandada para manifestar-se sobre a 

perícia de fls. 124-131.

Sem prejuízo, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 27 

de março de 2019, às 13h45min, cabendo ao advogado da parte informar 

ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Consigno que a prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos 

para a obtenção do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez por 

trabalhador rural: 1) exercício efetivo de atividade rural por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido; 2) incapacidade física ou mental para o trabalho ou para 

atividades pessoais.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33793 Nr: 1104-56.2010.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Feitosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON ALVES DE OLIVEIRA, DONIZETE 

ALVES CARDOSO, MIGUEL JOÃO RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi de Paula Leite - 

OAB:21146/0, JORGE GUSTAVO WINTER - OAB:19418/O, KASSIO 

ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Processo nº 1104-56.2010.811.0111 (Código 33793)

Classe – Assunto: Usucapião Extraordinária

Requerente: Eva Feitosa da Silva

 Requeridos: Genilson Alves de Oliveira, Donizete Alves Cardoso e Miguel 

João Rodrigues de Paula

Vistos.

Trata-se de Usucapião Extraordinária proposta por EVA FEITOSA DA 

SILVA em face de GENILSON ALVES DE OLIVEIRA, DONIZETE ALVES 

CARDOSO E MIGUEL JOÃO RODRIGUES DE PAULA, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe.

Foram citados todos os confinantes do imóvel, os quais apresentaram 

contestação por negativa geral.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Pois bem.

Certifique-se a Secretaria do Juízo sobre a citação das Fazendas 

Públicas.

Resolvidas estas questões processuais, consigno que a atividade 

probatória recairá sobre a demonstração do exercício de posse 

qualificada (mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini), em relação 

à objeto idôneo (imóvel apto à usucapião), por determinado período de 

tempo (CC, art. 1238).

Nesse diapasão, é ônus da parte requerente a comprovação do fato 

constitutivo do seu direito. Para tanto, autorizo a produção de prova 

testemunhal e documental complementar, se for o caso.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 

2019 às 15h30min, cuja informação/intimação da testemunha caberá ao 

advogado da parte que a arrolou, nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 23 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61093 Nr: 612-54.2016.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉZIA DA LUZ SOARES - 

OAB:20317/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Processo nº 612-54.2016.811.0111 (Código 61093)

Classe – Assunto: Revisional de alimentos

Requerente: Raimundo Cardoso Ferreira Filho

Requerido: Guilherme Romualdo Ferreira

Vistos.

Tendo em vista o transcurso de mais de dois anos desde a propositura da 

ação, situação que implica na alteração do panorama fático delineado nos 

autos, intimem-se as partes para manifestarem se pretendem produzir 

provas em audiência, indicando-as justificadamente, sob pena de 

indeferimento.

Sem prejuízo, encaminhe-se os autos à conciliadora, visto que até o 

presente momento a lide em questão não foi submetida à sessão de 

conciliação.

Somente após a audiência de conciliação e manifestação das partes, 

venham-me os autos conclusos.

 Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59068 Nr: 1640-91.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRE CARVALHO DOS SANTOS, Cpf: 

05495114159, Rg: 20657382, Filiação: Maria Pereira de Carvalho e 

Valdomiro Souza Santos, data de nascimento: 04/07/1990, brasileiro(a), 

solteiro(a), vaqueiro, Telefone 66 9723-2839. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 
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GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência ANDRÉ CARVALHO DOS 

SANTOS como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Despacho: Autos nº 1640-91.2015.811.0111.Código Apolo nº 

59068.Vistos.1)Considerando que não há endereço do acusado nos 

autos, cite-o por edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

em consonância com o art. 396 e art. 396-A, ambos do Código de 

Processo Penal.2) Decorrido o prazo sem manifestação do acusado, 

ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.Cumpra-se.Matupá/MT, 28 de junho de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 18 de setembro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61553 Nr: 824-75.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT, Construforte 

Comercio e Industria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CONSTRUFORTE COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA, CNPJ: 02012733000171, Inscrição Estadual: 13176908-1. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação civil pública de anulação de doação de bem 

público (lotes urbanos), veiculada por meio de atos administrativos e 

legislativos que também são objeto da pretensão, sob a alegação de 

constituírem-se em atos jurídicos desviados da ideia de juridicidade que 

deve permear o agir da Administração Pública, bem como pela ameaça de 

que, se não invalidados, provoquem danos irretorquíveis ao patrimônio e a 

moralidade pública.

Despacho/Decisão: Processo n°: 824-75.2016.811.0111 (Código: 

61553)Autor: Ministério Público do Estado de Mato GrossoRequeridos: 

Município de Matupá/MT e Construforte Comércio e Indústria Ltda.Vistos 

em correição,O Ministério Público estadual ajuizou ação civil pública de 

anulação de doação de bem público (lotes urbanos), veiculada por meio de 

atos administrativos e legislativos que também são objeto da pretensão, 

sob a alegação de constituírem-se em atos jurídicos desviados da ideia de 

juridicidade que deve permear o agir da Administração Pública, bem como 

pela ameaça de que, se não invalidados, provoquem danos irretorquíveis 

ao patrimônio e a moralidade pública.Segundo narra a peça ministerial, no 

longínquo ano de 2003, com a alegada intenção de expandir a economia 

municipal, o Alcaide da época, secundado pela Câmara de Vereadores, 

aprovaram uma série de atos de doação de bens públicos (lotes urbanos) 

a particulares, atos que acoima de portadores de vícios de conteúdo 

material, porque descompassados da ideia de impessoalidade, moralidade 

e legalidade que permeiam o comportamento do agente político da 

Administração Pública, e também de causadores de verdadeira lesão ao 

patrimônio social, porque, os lotes alienados gratuitamente nunca 

chegaram a se prestar a qualquer edificação ou melhoria econômica, 

servindo, unicamente, ao incremento patrimonial do donatário.[...].Portanto, 

postergo a análise do pedido de sobrestamento dos efeitos da doação 

acoimada de nula na presente ação para empós a angularização da 

lide.Finalmente, no que tange ao pedido de deferimento da tutela de 

urgência, em sede liminar, consistente na imposição de obrigação de 

não-fazer à segunda requerida (donatária do bem), entendo ser 

perfeitamente cabível a medida, uma vez que presentes tanto a 

plausibilidade do direito sustentado - consubstanciada na óbvia situação 

de desvio de finalidade que se constata do estado de inação da donatária 

que mesmo tendo recebido o bem público como incentivo à instalação de 

parque fabril, 6 anos depois ainda nada fez para corresponder à 

graciosidade recebida -, quanto o perigo de demora na concessão da 

medida, haja vista que o bem se acha afetado ao patrimônio do particular 

e, portanto, sujeito a alienações, gravames, negócuis jurídicos que, 

realizados, poderão significar a perda de eficácia da ação anulatória ora 

iniciada.E nem se diga que haveria periculum reverso no caso em tela, na 

medida em que a doação realizada tinha caráter condicional e se não 

efetivada a contrapartida, prejuízo patrimonial algum pode ser aventado 

pela donatária.Desse modo, defiro, liminarmente, a tutela de urgência 

perseguida pelo Parquet, determinando: (a) intimação da donatária 

Construforte Comércio e Indústria Ltda. para que se abstenha de alienar, 

dar em pagamento ou em hipoteca ou constituir qualquer gravame sobre a 

área, bem como omitir-se de edificar, implantar, instalar qualquer atividade 

ou construção no imóvel litigioso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

e invalidação do ato; (b) oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Peixoto de Azevedo para que averbe, às margens da 

matrícula, a existência da presente ação anulatória, prevenindo qualquer 

alegação de desconhecimento ou boa-fé de terceiros que venham a 

entabular negócios envolvendo o bem em disputa.Executada a ordem, 

proceda-se a citação dos requeridos para, em querendo, apresentarem 

defesa, no prazo de lei, salientando que por se tratar de direito público 

indisponível a ação não contempla conciliação/mediação, razão porque o 

prazo de defesa se regrará pela norma do art. 335, III, do NCPC.Defiro os 

benefícios ao Sr. Oficial de Justiça do art. 172, parágrafo 2º, do CPC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Matupá/MT, 3 de junho de 2016. FABIO PETENGILL, Juiz Substituto.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 09 de agosto de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 56474 Nr: 1255-61.2016.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nazira de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do CPC. Sem custas, eis o que dispõe o art. 

460 da CNGC/MT. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 53870 Nr: 458-85.2016.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro de Souza Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emilene Souza Borges - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem custas, eis o que dispõe o art. 460 

da CNGC/MT.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 55123 Nr: 662-32.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldocir Stefeni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldocir Stefeni - OAB:3553/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos 

declaratórios.Considerando que os embargos de declaração não 

suspendem a decisão anterior, bem como o embargante não cumpriu a 

determinação, já que não trouxe ao processo nenhum documento capaz 

comprovar a sua hipossuficiência, conforme determinado por este juízo, a 

medida a ser imposta é a extinção do processo. Pelo exposto, extingo o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do 

CPC.P.R.I.C.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 61284 Nr: 69-66.2017.811.0030

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento Nassarden

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses - 

Rede

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de produção antecipada de provas.

À ref. 10 este juízo indeferiu a gratuidade da justiça e determinou que o 

requerente efetuasse o pagamento das custas processuais.

 Certidão informando a inércia do autor, à ref. 12.

É o relatório. Decido.

 Observa-se que o autor foi intimado para que efetuasse o pagamento das 

custas processuais, contudo esse quedou inerte.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, I, do CPC.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 73754 Nr: 2359-20.2018.811.0030

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Aluizio da Silva Cardozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de incidente processual.

Pugna o réu pela concessão de liberdade provisória.

 É o relatório. DECIDO.

Tendo em vista que o objetivo do presente fora alcançado, haja vista que 

foi concedida a liberdade provisória ao requerente nos autos de cód. 

73727, proceda com o arquivamento deste incidente com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 62167 Nr: 516-54.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. Santana - ME, Mauro Luis Sant'Ana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial.

É o relatório. Decido.

Considerando que as partes são capazes, HOMOLOGO o acordo 

entabulado, nos termos do art. 922 do CPC, e suspendo o processo até a 

data fixada para o pagamento da última parcela do acordo.

 Arquive-se provisoriamente o feito.

Transcorrido o prazo da suspensão, intime-se a exequente para que essa 

informe se houve o cumprimento integral da composição, no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-a de que seu silêncio será interpretado como 

afirmativo.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55968 Nr: 1008-80.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Luan de Noronha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, certifico que a 

oralidade designada para o dia 05/12/2018, fica redesignada para o dia 

21/03/2019, às 13h00min, tendo em vista a readequação de pauta da MMª 

Juíza de Direito desta Comarca.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75188 Nr: 3070-25.2018.811.0030

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Este Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2019

A Doutora SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES, MMª. Juíza de 

Direito e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Nobres - MT, na 

forma da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de 

Nobres - MT, foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 

2019, nos termos do artigo 439 do Código de Processo Penal, os cidadãos 

abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões periódicas 

do Tribunal do Júri:

1. ADEMIR ROSSETO, industriário;

2. ADRIELY CAROLINE GUERRA, estudante;

3. AGNALDO SOARES DE CAMPOS, funcionário público;

4. AGNALDO PÉRIGO, professor;

5. ANDRÉ DAVID, funcionário público estadual;

6. ANDRÉ AVELINO BEZERRA, dentista;

 7. ANDRÉA OLIVEIRA BATISTA, professora;

8. ANDREIA DIAS ORIBE, professora;

9. ANTONIO FOLHA, professor;

10. APARECIDA DE CÁSSIA RONDON, professora

11. BENEDITA LINEIDE ALBUQUERQUE DA SILVA, professora;

12. BETINA KANZI DA COSTA BRANSÃO, professora;

13. BRUNO DE CAMPOS BARBOSA, estudante;
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14. CAMILA PEREIRA MACIEL, funcionária pública municipal;

15. CARLA MACCARI, empresária;

16. CARLOS BUENO ROCHA, funcionário público municipal;

17. CLARICE A. RODRIGUES SALLES, funcionária pública estadual;

18. CLARINEI SOARES FALCÃO, funcionária publica do DETRAN;

 19. CLAUDINEIA MAYER MARANGONI, professora;

20. DENISE PARTOTSKI,

 21. DULCELINA MARIA DE ALMEIDA, funcionaria publica municipal;

22. EDILMAN CONCEIÇÃO RONDON, funcionária pública municipal;

23. ELINEIA RONDON, professora;

 24. ERIKA CRISTINA DE AMORIM ARRUDA, professora;

25. ERLY CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, do lar,

26. FABIANO JOSÉ DA SILVA, funcionário público municipal;

27. FÁBIO DIAS BARBATO, vendedor;

28. FLABIA REAL DA SILVA, funcionária publica

 29. GABRIELLE CONCEIÇÃO DE LARA, técnica administrativa 

educacional;

30. GEUCIMARA GONÇALVES DA COSTA, professora;

31. GUILHERME VICTOR REIS, estudante;

32. GRECI QUELI RODRIGUES, bacharel em direito;

33. HAIG MACIEL, gerente;

34. HELTON JONNI DALLA VECCHIA, professor;

 35. HERNANI ALVES DE SOUZA, funcionário Público;

36. IZABEL CRISTINA CAMPOS RIBEIRO, professora;

37. JOEL MAIA PEREIRA JUNITO, representante comercial;

38. JOSÉ CARLOS DA SILVA, funcionário público municipal;

39. KAREN DE ALMEIDA CAMPOS, Técnica de laboratório de informática;

40. KETHELLYN NATANNY DE SÁ CARVALHO, psicóloga;

 41. ALURA CARTOLINA SERRA SOARES, professora;

42. LAURECI FERREIRA DA SILVA DIAS, professora;

43. LEVI ALVES DE CARVALHO. fotógrafo;

44. LEANDRO MARCHESI, industriário;

 45. LORENA MARCANZONI LEITE, TAE – Lb. De Ciências;

46. LUANA GÉSSICA FONSECA PINTO, estudante;

47. LUCILA ALVES DA SILVA, professora;

48. MAYLA FERNANDA DE OLIVEIRA PEIXOTO, estudante;

49. MARIA CRISTINA OTERO;

 50. MARCIA DALMOLIN, comerciante;

51. MARINALVA FERREIRA, funcionária pública municipal;

52. MARLUCE LOUREIRO POSSANI, professora;

53. MARCOS ADILSON OHLWEILLER, técnico em radiologia;

54. MARCOS MAKOTO MURAI, industriário;

55. MONICA MIRANDA, funcionária pública municipal;

56. NATANE CARLA SILVA DOS SANTOS, professora;

57. NEILA DA SILVA CAMPOS, funcionária pública;

58. OLGA LETICIA LESMO LEMES, assistente social,

59. OSCAR DE ALMEIDA LARA, professor

60. PABLO HENRIQUE DE ALMEIDA, estudante,

61. PAMELA BETANI DA COSTA, bancária;

62. ROSANA DINIZ DE FREITAS, professora

63. ROSENIL FERREIRA DA SILVA, professora;

64. SANDRA MARIA KLEIN, comerciante;

65. SELEZEA FERREIRA G.Q.DE CARVALHO, professora;

66. SIMONE DE ARRUDA, empresária

67. SUELY BENEDITA DOS SANTOS, funcionária pública;

68. TAINÁ DA SILVA CAMARGO, professora;

69. THALITA HELENA DOS SANTOS, professora;

70. THIAGO DA SILVA INFANTINO, cobrador;

71. UILTES SIQUEIRA CAMPOS, professora

72. VALDECIR WASHINGTON OLIVEIRA, industriário;

73. VALDIRENE KAORI AIKO, bancária;

74. VALDIRENE PAYÃO DE OLIVEIRA, professora:

 75. VÂNIA ALVES PRESTES, professora;

76. VILSON DA SILVA, professor;

77. VITOR HUGO VALANDRO FIRMINO; bioquímico;

78. WILLIAN DE SOUZA ROMERO, professor;

79. WELLISON SANCHES CAMPOS PINTO, professor;

80. ZAYRA BORGES SOBRINHA VALANDRO, professora.

Ficam cientificados os jurados constantes da lista do teor dos artigos 436 

a 446 do Código de Processo Penal, a seguir transcritos:

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

 § 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

 § 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.

 Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:

 I – o Presidente da República e os Ministros de Estado

II – os Governadores e seus respectivos Secretários; III – os membros do 

Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distrital 

e Municipais;

 IV – os Prefeitos Municipais;

 V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

 VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

 VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

 VIII – os militares em serviço ativo;

 IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

 X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

 Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

 § 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

 § 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.

 Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

 Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri

Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

 Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.

 Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.

 Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.

 Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.

 Eu, Edelma Bruno Teixeira dos Anjos – Gestora Judiciária o digitei, conferi 

e subscrevi.

Nobres - MT, 17 de outubro de 2018

Sabrina Andrade Galdino Rodrigues

Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45766 Nr: 1495-21.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria e Comércio de Calcário Cuiabá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erasmo Luiz Zangeroli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12573, Josué Gracindo Alves - OAB:12.522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista o 

decurso do prazo requerido à Ref: 50, impulsiono os autos para que seja 
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intimada a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69453 Nr: 203-41.2016.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Aparecida Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:OAB/MT 8.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69453 - Autos n. 203-41.2016.811. 0091

 Vistos, etc.

Uma vez que os valores das diligências foram devolvidos, cumpra-se 

conforme determinado às fls. 24.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68621 Nr: 1485-51.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código – 68621 - Autos n. 1485-51.2015.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente.

Intime-se.

Nova Monte Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79067 Nr: 1864-84.2018.811.0091

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schaiane Angélica Dellagnolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Educação do Estado de Mato 

Grossso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, Maila Aleide Boing Pereira - OAB:OAB/MT 25392-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79067 - Autos n. 1864-84.2018.811. 0091 DECISÃO Vistos, etc. 

Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de tutela de urgência 

impetrado por SCHAIANE ANGÉLICA DELLAGNOLO contra ato 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSSO, e 

ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificado nos autos. 

Inicialmente é imperioso ressaltar que a competência estadual no Mandado 

De Segurança é regulada pelas Constituições Estaduais e leis locais de 

organização judiciária. De acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso, compete privativamente ao 

Tribunal de Justiça, julgar originalmente mandado de segurança e o 

habeas-data, contra atos do Governador do Estado, da Mesa da 

Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de 

Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado e do Procurador-Geral da Defensoria Pública. 

Assim, declaro a incompetência deste juízo para apreciar o presente feito, 

determinando sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para julgar e processar a presente ação, com urgência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Monte Verde/MT, 12 de 

novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41081 Nr: 820-74.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Código 41081 - Autos n. 820-74.2011.811.0091 SENTENÇA Vistos e etc. 

Trata-se de Ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

movida por VALDEMEA ELIAS NEVES em face de ANTONIO OLIVEIRA DA 

SILVA. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido extinguindo-se o feito com 

resolução de mérito. Por conseguinte, CONDENO o autor ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da requerida, o qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

conforme preceitua o art. 85, §8º, do CPC, ressalvando o disposto no art. 

98, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Assim, ao advogado Dr. Thiago 

Pereira dos Santos, inscrito na OAB/MT sob o nº 13.388/MT, em razão de 

sua nomeação para defender os interesses da parte autora, por ser ela 

pobre na forma da lei e ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

comarca, FIXO o valor dos honorários advocatícios devidos ao 

profissional em 01 (uma) URH, R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis 

reais e cinquenta e um centavos) conforme art. 303 CNGC.”. A advogada 

Dra. Jully Franciele Ruelis, inscrito (a) na OAB/MT sob o nº 18.164, em 

razão de sua nomeação curadora especial do requerido citado por edital, 

ante a inexistência de Defensoria Pública nesta comarca, FIXO o valor dos 

honorários advocatícios devidos ao profissional em 01 (uma) URH, R$ 

896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) 

conforme art. 303 CNGC.”. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 

27 de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66020 Nr: 1763-86.2014.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Feliciano de Deus 

Nery - OAB:6193/MT

 Código 66020 – Autos n. 1763-86.2014.811.0091. Sentença Vistos etc. 

Trata-se de embargos à execução opostos por VALDIR PEREIRA DOS 

SANTOS em face de BANCO BRADESCO S/A. Por fim, a própria execução 

demonstra que o embargante possui capacidade econômico-financeira, 

uma vez que figurou na posição de garante (fiador/avalista) de dívida 

contraída por terceira pessoa. Motivo pelo qual INDEFIRO o pedido, 

devendo o embargante recolher as custas de ingresso, as quais, por 

conclusão lógica, deverão ser recolhidas ao final do processo. Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS opostos 

por VALDIR PEREIRA DOS SANTOS e, por conseguinte: CONDENO o 

embargante ao pagamento das custas e demais despesas processuais e 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, considerando os 

critérios do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, em 10% do valor 

da causa. Nos termos do parágrafo único do artigo 918 e inciso II do artigo 

774, ambos do Código de Processo Civil, ARBITRO MULTA por ato 

atentatório à dignidade da justiça, condenando o embargante no montante 

de 2% do valor da ação, em favor do exequente (parágrafo único do 

artigo 774 do Código de Processo Civil). Certifique-se o teor da presente 
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sentença no feito n.º 866-58.2014.811.0091, Cód. 64903, para que tenha 

regular prosseguimento. Por consequência, julgo EXTINTO O PROCESSO, 

com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil ("Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;"). 

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte 

recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso. Caso contrário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Monte 

Verde/MT, 27 de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64903 Nr: 866-58.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Martinez Molero Comércio - ME, Valdir 

Pereira dos Santos, Luciano Pereira dos Santos, Marli Martinez Molero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64903 – Autos n. 866-58.2014.811.0091

Vistos etc.

Intime-se o exequente quanto ao teor da certidão retro para requerer o 

que for de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Prossiga a Secretaria com as demais citações, certificando, se for o caso, 

quanto a eventual decurso de prazo para resposta.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 9 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62943 Nr: 1001-07.2013.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Mattey

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para que apresente 

memorial descritivo do cálculo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63673 Nr: 1548-47.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Resende da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Código 63673 – Autos n. 1548-47.2013.811.0091 Vistos etc. Trata-se de 

exceção de pré-executividade ofertada pela parte executada em que se 

alega a nulidade do processo administrativo que impôs a multa inscrita em 

dívida ativa pela alegada ausência de notificação da obrigação tributária 

(fls. 27/37) Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de 

pré-executividade. Deixo de condenar o excipiente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários de sucumbência em virtude de não 

haver extinção da execução. Não havendo irresignação recursal, o 

exequente deverá ter vista dos autos para, no prazo de 05 dias, trazer a 

planilha do débito atualizada, e manifestar-se acerca do bem oferecido à 

penhora (fls.22/23). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Monte Verde/MT, 28 de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76958 Nr: 908-68.2018.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pereira do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76958 – Autos n. 908-68.2018.811.0091

Vistos etc.

Recebo os Embargos à Execução Fiscal para discussão, uma vez que são 

tempestivos.

Há oferta de bem para a garantia da execução (fls. 6-v).

 Quanto ao pedido de tutela de urgência, tenho que o pedido não comporta 

deferimento. Isso porque os atos administrativos são presumidos válidos e 

legítimos até prova em contrário.

A prova documental trazida pelo embargante, em que pese aparentar ter 

sido extraída de sítio eletrônico da Fazenda Pública, trata-se de consulta 

recente, que foi produzida unilateralmente, que confronta a própria 

existência do débito, necessitando portanto, de dilação e cognição 

exauriente.

 Outrossim, não me convenço da presença dos requisitos necessários 

para a suspensão da execução, uma vez que são os mesmos requisitos 

para concessão da tutela provisória.

Intime-se o Embargado para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre os 

presentes Embargos (art. 920, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 28 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35261 Nr: 1303-46.2007.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geremias Bortolato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 Código 35261 - Autos n. 1303-46.2007.811.0091

 DECISÃO

Vistos, etc.

Verifico que o requerido foi citado por edital e lhe foi nomeado curador 

especial. No entanto, como bem apontado pelo exequente, o curador 

apresentou contestação por negativa geral, em detrimento dos outros 

meios de defesa do executado (exceção de pré-executividade, embargos, 

ação anulatória por dependência).

Com efeito, uma vez que a contestação por negativa geral não constitui 

meio de defesa em processo de execução fiscal, deixo de acolher a 

manifestação do advogado às fls. 29/30.

 Certifique a Secretaria o decurso do prazo para apresentação dos 

embargos.

Outrossim, intime-se o exequente para trazer aos autos planilha atualizada 

do débito, bem como para indicar bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 28 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33693 Nr: 1060-39.2006.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geremias Bortolato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 Código 33693 - Autos n. 1060-39.2006.811.0091

 DECISÃO

Vistos, etc.

Verifico que o requerido foi citado por edital e lhe foi nomeado curador 

especial. No entanto, como bem apontado pelo exequente, o curador 

apresentou contestação por negativa geral, em detrimento dos outros 

meios de defesa do executado (exceção de pré-executividade, embargos, 

ação anulatória por dependência).

Com efeito, uma vez que a contestação por negativa geral não constitui 

meio de defesa em processo de execução fiscal, deixo de acolher a 

manifestação do advogado às fls. 29/30.

 Certifique a Secretaria o decurso do prazo para apresentação dos 

embargos.

Outrossim, intime-se o exequente para trazer aos autos planilha atualizada 

do débito, bem como para indicar bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 28 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71635 Nr: 1636-80.2016.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Moreira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71635 - Autos n. 1636-80.2016.811.0091

Sentença

Trata-se de cumprimento de sentença movido por SIDNEI MOREIRA 

MACHADO em face INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

O executado, por sua vez, apresentou manifestação concordando com os 

cálculos apresentados pela exequente (fls. 86).

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida pelo exequente em face 

de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e HOMOLOGO os cálculos 

de fls. 81, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Requisite-se o pagamento, observando-se os valores apontados nos 

referidos cálculos.

Oportunamente, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno 

Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do 

advogado constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e 

outro em nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, 

em consonância com os cálculos já homologados e encartados às fls. 86.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 

determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte autora.

Após, devidamente cumprido o acima determinado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

Após, arquive-se com anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 28 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76050 Nr: 368-20.2018.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FABIANA GARCIA ME, Maria Fabiana Garcia, 

Osni Enns

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 Código 76050 - Autos n. 368-20.2018.811.0091

Vistos etc.

Com fundamento no art. 98, § 6º do Código de Processo Civil c/c art. 468, 

§§6º, 7º e 8º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, defiro o parcelamento das custas 

iniciais, a serem divididas em 6 (seis) parcelas mensais.

Conforme orientação do Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, 

encaminhe-se cópia desta decisão por e-mail dca@tjmt.jus.br para o 

Departamento de Controle e Arrecadação, para registro da informação.

Após, a parte deverá providenciar a emissão das guias via internet.

Com o recolhimento da 1ª parcela das custas processuais, voltem os 

autos para análise da liminar.

Saliento que o não pagamento das parcelas acarretará na extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79007 Nr: 1827-57.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime de Abreu Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79007 – Autos n° 1827-57.2018.811.0091.

 Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Retifique a Secretaria o valor da causa na capa dos autos e sistema 

Apolo.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 28 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77048 Nr: 941-58.2018.811.0091

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 658 de 732



 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucio de Marques de C. Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77048 – Autos nº 941-58.2018.811.0091 SENTENÇA Vistos e 

examinados. Trata-se de ação de usucapião proposta por Sandro Roberto 

da Silva em face de Lucio de Marques de C. Ferreira, já qualificados nos 

autos. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 07/20. 

Lamentavelmente o autor não cumpriu a determinação de adequar a 

petição inicial, deixando, conforme se extrai dos autos, apesar de 

intimado, decorrer o prazo respectivo sem nada apresentar ou requerer. 

Não fosse isso o bastante, o autor protocolou no dia 23/07/2018 pedido de 

prorrogação do prazo por 30 dias para sanar o feito, e, ainda que este 

juízo tivesse deferido a solicitação, até o momento a parte juntou os 

documentos necessários. Como dito, oportunizou-se à parte regularizar a 

petição em prazo maior de 15 (quinze) dias, mas por inércia do requerente 

não houve adequação da inicial. Diante da exigência legal e tendo em vista 

que o autor, apesar de devidamente intimado para corrigir as falhas 

apontadas, permaneceu inerte, deve a exordial ser indeferida, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL 

e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito com fundamento 

no artigo 330, inciso IV c/c artigo 485, I, ambos do Código de Processo 

Civil. Por oportuno, indeferido o pedido de justiça gratuita, eis que não há 

nos autos nenhum indicativo de insuficiência de recursos e condeno os 

autores ao pagamento das custas processuais remanescentes. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 07 

de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direitb

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40275 Nr: 13-54.2011.811.0091

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A

 Código 40275 – Autos n. 13-54.2011.811.0091 Decisão Vistos etc. 

Trata-se de ação de Regulamentação de Visitas proposta por ROBERTO 

LIMA DA SILVA em face de ANA PAULA GOMES ALVES. Ante o exposto, 

sem maiores delongas, DECLINO da competência para processar e julgar a 

lide e, em consequência, ordeno a remessa dos autos ao juízo da comarca 

de Monte Aprazível/SP, fazendo constar nossas homenagens. Façam-se 

as intimações necessárias. Após, proceda-se com as baixas e 

comunicações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 28 de novembro de 2018 BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79137 Nr: 1893-37.2018.811.0091

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79137 - Autos n. 1893-37.2018.811.0091. Despacho Vistos, etc. 

Conforme se observa do pedido inicial, a requerente, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. De 

acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, considera-se 

necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência. Ademais, compulsando os 

autos, verifico que a petição está desacompanhada do comprovante de 

residência da parte autora, o que deverá ser sanado, uma vez que a 

referida documentação é necessária para aferição do foro competente. 

Desta forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial na forma do art. 319 do CPC, bem como para que 

comprovar a hipossuficiência de recursos alegada, ou não havendo tal 

comprovação, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de Processos Civil. 

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 13 de novembro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77642 Nr: 1232-58.2018.811.0091

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Adriana Valentin Costa, Railson Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77642 - Autos n. 1232-58.2018.811.0091

 Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de habilitação dos sucessores MARLI ADRIANA 

VALENTIM COSTA e RAILSON COSTA, genitores de RAFAEL CAIQUE 

VALENTIN COSTA, falecido em 30/08/2015.

 Citado, o INSS não se opôs ao pedido.

 É a síntese.

Fundamento e decido.

O pedido de habilitação comporta deferimento uma vez que alegada e 

comprovada, por meio documental, a morte do autor da ação.

 O grau de parentesco, da mesma forma, resta documentalmente 

comprovado e não há oposição do réu.

Há nos autos procuração em nome dos pretendentes, com poderes “ad 

judicia”, outorgada a membro da Ordem dos Advogados do Brasil (fls. 230)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de HABILITAR 

nos autos VALENTIM COSTA e RAILSON COSTA, nos autos, 

prosseguindo-se a execução após o trânsito em julgado da presente 

sentença.

Com efeito, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

ação, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Por se tratar de ato incompatível com o direito de recorrer (art. 1.000 do 

CPC) certifique-se o trânsito em julgado.

Determino sejam trasladada cópia desta decisão para os autos 41217, 

bem como seja regularizada a capa dos autos para nela constar o nome 

dos habilitados (art. 692, do CPC).

Após, arquivem-se o presente incidente, com as cautelas e anotações de 

praxe.

Sem custas.

P.R.I.C.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 9 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37507 Nr: 625-60.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLdSA, AVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37507 – Autos n. 625-60.2009.811.0091
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Vistos etc.

Intime-se a autora, na pessoa de sua representante, para dizer se houve 

o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, vista dos aos ao Ministério Público para manifestação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 28 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61044 Nr: 877-58.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 61044 – Autos n. 877-58.2012.811.0091

Vistos etc.

Considerando que não há núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca, 

bem como o decurso do prazo, desconstituo a defensora dativa nomeada 

nos autos, Dr.ª Franssiely Longhini Carlos Possamãe (fl. 75), e nomeio o 

Dr. Ervi Garbin - OAB n. 3.523-B/MT, para patrocinar os interesses do 

acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Frise-se que o não atendimento aos atos do processo caracteriza 

abandono do processo (art. 265, do Código de Processo Penal), 

sujeitando a aplicação de multa correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

8ª Subseção de Alta Floresta/MT, para adoção das providências 

administrativas eventualmente cabíveis, ante ao abandono do processo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 28 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79043 Nr: 1847-48.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Ribeiro Bezerra 

Barbosa - OAB:OAB/MT 12533-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79043 - Autos n. 1874-48.2018.811.0091 Decisão Vistos e 

examinados. Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por GILMAR DOS 

SANTOS em face da INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, devidamente qualificados 

nos autos. Pois bem. Sabe-se que a competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Ante o 

Exposto, DECLARO a incompetência deste juízo para processar e julgar o 

feito, e, em consequência, determino a remessa dos autos a uma das 

varas da Justiça Federal - Subseção Judiciária de Sinop/MT, com as 

nossas homenagens. Proceda-se com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 22 de novembro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78066 Nr: 1460-33.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMA, MAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78066 - Autos n. 1460-33.2018.0091 SENTENÇA Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta por 

FABIO MOREIRA ALVES e MARINETE ALVES NETO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Pelo exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º 

da Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda 

Constitucional nº 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO dos requerentes, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial. De outro turno, noto que os 

alimentos foram pactuados em R$ 200,00 (duzentos reais), equivalente a 

20,96% do salário mínimo vigente no momento da celebração do acordo 

(2018). Assim, os alimentos serão devidos pelo pai à filha na quantia 

equivalente a 20,96% do salário mínimo vigente na época dos pagamentos, 

hoje equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais) a serem depositados a 

cada mês na forma e no prazo acordados. Por outro lado, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo, nos termos em que foi celebrado. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil competente, para a devida averbação. Isentos de 

custas processuais por serem pobres na forma da Lei. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 21 de novembro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65849 Nr: 1606-16.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edith Pereira Terres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65849 - Autos n. 1606-16.2014.811.0091

SENTENÇA

Trata-se de Impugnação à execução proposta por INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL em face de MARIA EDITH PEREIRA TERRES.

O impugnante apresentou os cálculos às fls. 164.

O exequente, por sua vez, apresentou manifestação concordando com os 

cálculos apresentados pela autarquia (fls. 168).

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida pelo INSS contra MARIA 

EDITH PEREIRA TERRES e HOMOLOGO, como cálculo apto à execução, 

aquele indicado pelo impugnante (fls. 164), para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos extinguindo o processo, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, requisite-se o pagamento, observando-se os 

valores apontados nos referidos cálculos.

Oportunamente, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno 

Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do 

advogado constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e 

outro em nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, 

em consonância com os cálculos já homologados e encartados às fls. 

164.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 
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determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte autora.

Após, devidamente cumprido o acima determinado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

Após, arquive-se com anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68939 Nr: 3736-38.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - 

OAB:OAB/MT 8.880-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68939 - Autos n. 3736-38.2013.811.0091

Sentença

Trata-se de cumprimento de sentença movido por PAULO SILVA DOS 

SANTOS em face INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

O executado, por sua vez, apresentou manifestação concordando com os 

cálculos apresentados pela exequente (fls. 88).

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida pelo exequente em face 

de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e HOMOLOGO os cálculos 

de fls. 84-v, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Requisite-se o pagamento, observando-se os valores apontados nos 

referidos cálculos.

Oportunamente, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno 

Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do 

advogado constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e 

outro em nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, 

em consonância com os cálculos já homologados e encartados às fls. 88.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 

determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte autora.

Após, devidamente cumprido o acima determinado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

Após, arquive-se com anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66804 Nr: 292-98.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Aparecida Tosi Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não 

preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do 

pleito.CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (§8ª, 

artigo 85, do Código de Processo Civil), ressalvando o disposto no § 3º, 

art. 98 do Código de Processo Civil.Intime-se a parte autora e em seguida o 

INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via 

postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o INSS.Após, sobrevindo recurso, certifique-se 

a tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, 

remetam-se ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Em nada 

requerido, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Int imem-se . 

Cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 21 de novembro de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78522 Nr: 1640-49.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CC, IdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78522 - Autos n. 1640-49.2018.0091 SENTENÇA Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta por 

CINTIA CHABOWSKI OLIVEIRA e IZAIAS DO SOCORRO OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Pelo exposto, com fundamento no 

artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com a redação alterada pela 

Emenda Constitucional nº 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO dos 

requerentes, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, voltando 

a requerente virago a usar o nome de solteira, qual seja, CINTIA 

CHABOWSKI. De outro turno, noto que os alimentos foram pactuados em 

R$ 362,52 (trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos), equivalente a 38% do salário mínimo vigente no momento da 

celebração do acordo (2018). Assim, os alimentos serão devidos pelo pai 

ao filho na quantia equivalente a 38% do salário mínimo vigente na época 

dos pagamentos, hoje equivalente a R$ 362,52 (trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta e dois centavos) a serem depositados a cada mês 

na forma e no prazo acordados. Por outro lado, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo, 

nos termos em que foi celebrado. Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Oficie-se ao Cartório de 

Registro Civil competente, para a devida averbação. Isentos de custas 

processuais por serem pobres na forma da Lei. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova 

Monte Verde/MT, 21 de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38166 Nr: 1278-62.2009.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 38166 – Autos n. 1278-62.2009.811.0091

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Cuida-se de ação de divórcio que Ivo Alves Bueno move em face de Eva 

Vianna Bueno, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 43 o autor informou não ter interesse no prosseguimento no feito.

A requerida foi citada por edital, de modo que não manifestou-se nos 

autos

Uma vez que o autor desistiu da ação, não havendo de sua parte mais 

interesse de agir, a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, sem maiores delongas e por tudo que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTA 

A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 23 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66962 Nr: 392-53.2015.811.0091

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PB, Zenira Terezinha de Oliveira Bley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Monte Verde - MT, Arion 

Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline Romeira Pacheco - 

OAB:MT 19.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão exordial e CONCEDO A 

SEGURANÇA PLEITEADA para determinar à autoridade coatora que 

proceda a nomeação e emissão do Termo de Posse à impetrante no cargo 

de Auxiliar de Sala, confirmando a liminar deferida às fls. 66/68.EXTINGO o 

processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Sem honorários na inteligência do artigo 25 da Lei n. 

12.016/09. Sem custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.Em atenção ao disposto no artigo 

14, §1º, da lei n. 12.016/09, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso – TJ/MT.Nova Monte Verde-MT, 09 de novembro de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78415 Nr: 1595-45.2018.811.0091

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSL, CFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78415 - Autos nº 1595.2018.811.0091

 Sentença

Vistos e examinados.

Trata-se de Homologação de Dissolução Consensual de União Estável 

firmado entre PATRÍCIA SANTOS LUZ e CLAUDINEI FERREIRA DA SILVA, 

devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos às fls. 09/14.

Vieram os autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, processe-se em segredo de Justiça, nos termos do inciso II, 

do art. 189, do Código de Processo Civil.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código 

de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste extrajudicial.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo extrajudicial celebrado PATRÍCIA SANTOS LUZ e 

CLAUDINEI FERREIRA DA SILVA, e declaro a dissolução da união estável 

havida entre eles.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.

Após, arquivem-se os autos, com baixa nos registros.

Isento as partes do pagamento de custas e emolumentos judiciais, por 

serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Nova Monte Verde/MT, 9 de novembro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64261 Nr: 238-69.2014.811.0091

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIONIR ADRIANO 

CONTREIRA, para devolução dos autos nº 238-69.2014.811.0091, 

Protocolo 64261, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58877 Nr: 713-06.2016.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317

 IMPULSIONO O PRESENTE FEITO PARA O FIM DE PROCEDER A 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA VIA DJE ACERCA DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS:Vistos. 1 - Retifiquem-se o registro e autuação, 

fazendo-se constar como cumprimento de sentença. 2 – Observada a 

regra do art. 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, por 

intermédio de seu patrono, via DJE, para que efetue o pagamento do débito 

indicado à ref. 23, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas e 

despesas processuais. 3 - Fica o executado desde já advertido de que 

não ocorrendo pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será 

acrescido de multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 

10%, na forma do art. 523, § 1º, do CPC. 4 - Decorrido o prazo e não 

havendo pagamento, certifique-se e intime-se o exequente para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, indicar diligência útil a satisfazer o débito, sob pena de 

extinção. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50399 Nr: 658-94.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL SOARES MOITINHO, JONATAS 

OLIVEIRA MOITINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Em resposta aos quesitos colocados em votação, quanto ao réu 

Jonatas, o Egrégio Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do 

crime de homicídio, assim como a autoria delitiva; porém, por maioria de 

votos, absolveu o acusado.Em resposta aos quesitos colocados em 

votação, quanto ao réu Natanael, o Egrégio Conselho de Sentença 

reconheceu a materialidade do crime de homicídio, porém NÃO 

reconheceu a autoria ou participação delitiva, restando prejudicados os 

demais quesitos e, consequentemente, absolvido o acusado, nos termos 

do art. 483, §1° do CPP.Assim, atento à garantia constitucional da 

soberania dos veredictos, ABSOLVO os acusados NATANEL SOARES 

MOITINHO e JONATAS OLIVEIRA MOITINHO, qualificados nos autos, da 

imputação descrita no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal, com 

fundamento no artigo 386, incisos IV e VI, respectivamente, do Código de 

Processo Penal. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 
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façam-se as comunicações devidas. Sem custas finais.Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. 

Recolham-se eventuais mandados de prisão expedidos nestes autos, com 

as baixas de estilo no BNMP/CNJ.Certificado o trânsito em julgado esta 

decisão e não havendo pedido de restituição das armas de fogo 

apreendidas no feito, DETERMINO o imediato encaminhamento das 

referidas armas ao Comando do Exército, na forma do art. 25 da Lei 

10.826/03, certificando-se nos autos.Em razão da inexistência de 

Defensoria Pública atuante nesta comarca e da nomeação de defensor 

dativo para patrocinar a defesa do acusado, arbitro honorários em 20 

(vinte) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT, expedindo-se a respectiva 

certidão para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Publicada esta 

sentença perante o Tribunal Popular do Júri da Comarca de Nova Ubiratã, 

Estado de Mato Grosso, aos vinte e oito (28) de novembro (11) de dois mil 

de dezoito (2018), às 11h30min, saindo todos os presentes intimados para 

os fins recursais.Ciência ao Ministério Público neste ato. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56713 Nr: 1101-40.2015.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI JOSÉ POZZATTO, ELI APARECIDA VIAN 

POZZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação de prazo, o qual será contado a partir da data 

do pedido.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77192 Nr: 373-31.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Silva de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença no qual o INSS apresentou os 

cálculo e requereu a intimação da exequente Maria Lucia Silva de Almeida, 

a fim de que esta manifestasse concordância.

Os cálculos foram apresentados às folhas 66/66-verso pela parte 

executada.

Constata-se dos autos que o exequente concordou com os cálculos 

apresentados (fls. 70/71).

Os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento de decido.

O exequente devidamente intimado, concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado.

 Desse modo, cabível a homologação dos cálculos apresentados pelo 

exequente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 66-verso:

a) Em favor da autora, Maria Lucia Silva de Almeida, no valor de R$ 

16.290,99 (dezesseis mil duzentos e noventa reais e noventa e nove 

centavos);

b) Honorários advocatícios, no valor de R$ 1.044,24 (mil e quarenta quatro 

reais e vinte quatro centavos).

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios, devendo o exequente informar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a conta bancária para pagamento.

Após, INTIME-SE o exequente, por qualquer meio de comunicação, quanto 

à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso).

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72111 Nr: 316-18.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ubaldo de Freitas e Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria proposta por Ubaldo 

de Freitas e Oliveira em face do INSS, partes qualificadas nos autos. 

Constata-se dos autos que já fora prolatada sentença (fls. 80/81-v), bem 

como interposta Apelação (fls.85/92) e apresentada contrarrazões (fls. 

96/99). Após, a parte autora requereu nos presentes autos a execução 

provisória da sentença (fls.100/101). Os autos retornaram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. DISPOSITIVO Ante o exposto, por 

inadequação da via eleita, não conheço do pedido de folhas 100/101 e, 

por conseguinte, determino a remessa dos autos Egrégio Tribunal Regional 

da 1ª. Região, com os cumprimentos deste juízo. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79323 Nr: 462-20.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Ferreira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade ao Sra. IZABEL FERREIRA MAGALHÃES, na base de um salário 

mínimo mensal para autora, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

29.08.2017, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, 

§§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO 

resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPCConcedo o 

pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba alimentar, para 

determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).A correção 

monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, nos termos do art. 41-A na 

Lei n. 8.213 /91; nos termos do REsp 1.492.221/PR, da Relatoria do Min. 

Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos Recursos 

Repetitivos, a Primeira Seção do STJ.Os juros moratórios serão calculados 

de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a 

partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a 

citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 

1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir 

de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do 

CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data. Isento o INSS 

das custas judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual n. 

7.603.Sentença não sujeita ao Reexame Necessário, nos termos do art. 

496, §3°, do CPC, bem como porque líquida.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78048 Nr: 964-90.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Borges Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizadas as formalidades do art. 1.010, §3°, do CPC, DETERMINO, 

independentemente de juízo de admissibilidade, a remessa dos autos 

Egrégio Tribunal Regional da 1ª. Região, com os cumprimentos deste juízo.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80104 Nr: 832-96.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DWFdO, NAFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por David Werbert 

Ferreira, representado por sua genitora Naiara Alyne Ferreira dos Santos, 

em desfavor de Alessandro Francisco dos Santos, genitor.

Os exequentes ingressaram com a execução em outubro de 2018 

alegando a inadimplência do executado nos meses de setembro a outubro 

de 2018. Pede a intimação do executado para que salde a dívida no prazo 

legal, aplicando-se a medida coativa da prisão civil se necessário, nos 

termos do art. 528, §3º, do Código de Processo Civil.

DECIDO.

I. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, diante dos documentos colacionados 

aos autos;

II. CITE-SE o executado e INTIME-SE para que, nos termos do artigo 528, 

caput, do Código de Processo Civil, efetue, em três (03) dias, o pagamento 

das parcelas em atraso e daquelas que se vencerem no curso do 

processo, prove que já adimpliu o débito ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, alertando-o de que, caso não o faça, poderá ser decretada sua 

prisão civil, além de protestada a decisão judicial que fixou a obrigação de 

prestar os alimentos (NCPC, art. 528, §1º e § 3º);

III. Ciência ao Ministério Público.

 IV. CUMPRA-SE expedindo o necessário;

V. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72487 Nr: 454-82.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildomar Tavares da Silva, Selma Madalena de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a suspensão da execução e do prazo prescricional pelo 

prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III e §1º, do CPC.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independentemente de novo despacho judicial (art. 

921, §§ 2º a 4º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80166 Nr: 862-34.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJC, JMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pereira Neto - OAB:5613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante dos documentos de 

folha 08-v. PROCESSE-SE em segredo de Justiça (art. 189, II, NCPC).

II. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 321 do CPC, recebo a petição inicial.

 III. Tendo em vista que a petição inicial está devidamente assinada por 

ambos os cônjuges e instruída com a certidão de casamento, DÊ-SE vista 

ao Ministério Público para manifestação.

IV. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79453 Nr: 530-67.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade ao Sr. JOSE LUIZ DA SILVA, na base de um salário mínimo 

mensal para autor, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde 16.03.2018, o que faço com fulcro no art. 201, 

§§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPCConcedo o pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba 

alimentar, para determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de 

R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).A correção monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, nos 

termos do art. 41-A na Lei n. 8.213 /91; nos termos do REsp 1.492.221/PR, 

da Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos 

Recursos Repetitivos, a Primeira Seção do STJ.Os juros moratórios serão 

calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e 

incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas 

após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos 

arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a 

partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 

406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data.Isento o INSS 

das custas judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do 

Estado do Mato Grosso.Sentença não sujeita ao Reexame Necessário, 

nos termos do art. 496, §3°, do CPC, bem como porque líquida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78947 Nr: 259-58.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Erasmo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade ao Sr. FRANCISCO ERASMO PEREIRA, na base de um salário 

mínimo mensal para autor, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde 11.09.2017, o que faço com fulcro no 

art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 

8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPCConcedo o pedido de tutela urgência, por tratar-se 

de verba alimentar, para determinar ao Requerido que implante o benefício 

deferido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 
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(dez mil reais).A correção monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, 

nos termos do art. 41-A na Lei n. 8.213 /91; nos termos do REsp 

1.492.221/PR, da Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido à 

sistemática dos Recursos Repetitivos, a Primeira Seção do STJ.Os juros 

moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas 

antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as 

parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a 

vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao 

mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de 

julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo 

art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida 

na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.Fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data.Isento o INSS das custas judiciais,.Sentença não sujeita ao 

Reexame Necessário, nos termos do art. 496, §3°, do CPC, bem como 

porque líquida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79261 Nr: 429-30.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devaldo Vaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade ao Sr. DEVALDO VAZ DA SILVA, na base de um salário mínimo 

mensal para autor, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde 03.06.2016, o que faço com fulcro no art. 201, 

§§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPCConcedo o pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba 

alimentar, para determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de 

R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).A correção monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, nos 

termos do art. 41-A na Lei n. 8.213 /91; nos termos do REsp 1.492.221/PR, 

da Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos 

Recursos Repetitivos, a Primeira Seção do STJ.Os juros moratórios serão 

calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e 

incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas 

após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos 

arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a 

partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 

406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça. Isento o INSS das custas judiciais.Sentença não 

sujeita ao Reexame Necessário, nos termos do art. 496, §3°, do CPC, bem 

como porque líquida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79092 Nr: 348-81.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Advair Porcina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute Souza Oliveira - OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que compareçam ao exame pericial designado 

para o dia 11 de dezembro de 2018, às 15 horas, a ser realizado na 

Unidade Básica de Saúde Olímpio José Martins, localizada na Rua 13 de 

maio, s/nº, fundos da Setae, Bairro: Centro, Cidade: Novo São 

Joaquim-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71677 Nr: 1010-21.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes Varjão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que o executado, devidamente citado e intimado, deixou 

de apresentar embargos aos valores apresentados no pedido da 

exequente (fls. 08), HOMOLOGO a certidão apresentadas na exordial, 

com fulcro no artigo 910, § 1º do NCPC.

II. EXPEÇA-SE o competente RPV, no importe de R$ 700,00 (setecentos 

reais), referente ao pagamento dos honorários advocatícios da 

exequente, encaminhando-o ao Departamento da Secretaria Auxiliar do 

Tribunal de Justiça para cálculo das deduções devidas.

III. Em seguida, remeta o respectivo RPV e os cálculos do Departamento 

Auxiliar ao executado com os documentos essenciais para pagamento.

 IV. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79476 Nr: 541-96.2018.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clesia Regina Vaz de Calasse Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em alienação fiduciária, 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

desfavor de CLESIA REGINA VAZ DE CALASSE SANTANA, partes 

qualificadas nos autos.

Intimada a autora para apresentar comprovação da constituição em mora 

da requerida, sob pena de indeferimento da inicial (fl. 28), a parte 

limitou-se a arguir a desídia da requerida em cumprir o estipulado no 

contrato.

Sobreleva pontuar que não foi juntado aos autos qualquer documento 

indicando a constituição em mora da requerida.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Verifica-se que foi desatendido um dos requisitos da petição inicial, qual 

seja, a apresentação dos documentos essenciais para o ajuizamento da 

demanda, conforme prevê o artigo 320, do CPC:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.

Prevê o art. 321 do CPC que não preenchidos os requisitos da petição 

inicial, a parte será intimada para complementá-la, sob pena de 

indeferimento da inicial:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Logo, como a autora, mesmo devidamente intimada, não cumpriu a 

diligência, cabível o indeferimento da inicial.

DISPOSITIVO

 Pelos fundamentos expostos, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos 

do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente.
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Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas e anotações 

regulamentares.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72933 Nr: 755-29.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRX, MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos já fundamentados, JULGO EXTINTO o 

processo, com fulcro no art. 485, inciso IV e VI, do CPC, sem julgamento 

de mérito.Custas suspensas, na forma do art. 98, §3°, do CPC. Expeça-se 

certidão em favor da advogada nomeada, conforme folha 

13.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Transitada em 

julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71802 Nr: 108-34.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonilson Couto Ribeiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DEFIRO o pedido de busca via Infojud, das 3 (três) últimas declarações 

de imposto de renda do executado, devendo ser resguardado o devido 

sigilo do executado; bem como de eventuais bens móveis, via RENAJUD, 

que possam satisfazer a execução.

II. Localizado bem móvel em nome do executado, proceda a restrição total 

sobre o bem.

III. Com o resultado, INTIME-SE o exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias.

IV. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68508 Nr: 468-42.2009.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atailto Fernandes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos já fundamentados, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do 

CPC.II. Custas remanescentes ficam a cargo da parte autora.III. Transitada 

em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74713 Nr: 738-56.2015.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildomar Tavares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O autor requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva 

(fls. 69/70).Os autos vieram conclusos.É o relatório. Fundamento e 

decido.Constata-se dos autos que o devedor narrou ter vendido o bem 

objeto da demanda, o que impossibilitou a apreensão.Nesse diapasão, com 

fulcro no art. 4° do Decreto-Lei n° 911/69, DEFIRO a conversão do pedido 

de busca e apreensão em Ação Executiva, devendo ser efetivadas as 

mudanças no sistema Apolo e na capa dos autos.CITE-SE a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do crédito 

exequendo, acrescido dos consectários legais (art. 829, caput, NCPC).I. 

No ato da citação, CIENTIFIQUE a parte devedora de que:a) no caso de 

integral pagamento do crédito exequendo no prazo assinalado, a verba 

honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, CPC); b) dispõe do 

prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos do devedor, 

independentemente da segurança do juízo, prazo que fluirá a contar da 

juntada aos autos do mandado de citação, contando-se individualmente na 

hipótese de mais de um executado (arts. 914, 915, § 1º e 2º, NCPC);c) 

havendo alegação de excesso de execução, deverá a parte devedora 

indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dos 

embargos (art. 917, §3º e § 4º, NCPC);d) a oposição de embargos 

protelatórios implicará a rejeição liminar dos embargos (art. 920, CPC);e) 

os embargos do devedor, por regra geral, não terão efeito suspensivo 

(art. 919, caput, NCPC);f) no prazo para embargos, reconhecendo a 

procedência da pretensão executória e comprovando o depósito judicial 

de 30% (trinta por cento) do valor do crédito em execução, acrescido das 

custas e honorários, poderá a parte devedora requerer o pagamento 

parcelado do saldo devedor até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês;II. Citada a 

parte devedora e não efetuado o pagamento no prazo assinalado, 

proceda-se à penhora, avaliação e remoção do bem arrestado, se 

suficiente para satisfação do débito (art. 924, § 1º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79870 Nr: 724-67.2018.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdR, RMdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. PROCESSE-SE em segredo de 

Justiça (art. 189, II, NCPC).

II. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 321 do CPC, recebo a petição inicial.

 III. Tendo em vista que a petição inicial está devidamente assinada por 

ambos os cônjuges e instruída com a certidão de casamento, DÊ-SE vista 

ao Ministério Público para manifestação.

IV. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80096 Nr: 826-89.2018.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSL, EMdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. PROCESSE-SE em segredo de 

Justiça (art. 189, II, NCPC).

II. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 321 do CPC, recebo a petição inicial.

 III. Tendo em vista que a petição inicial está devidamente assinada por 

ambos os cônjuges e instruída com a certidão de casamento, DÊ-SE vista 

ao Ministério Público para manifestação.

IV. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 70157 Nr: 82-07.2012.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a sentença prolatada (fls. 141/142) e a certidão de fls. 146 

certificando o seu trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixas e 

anotações de estilo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78094 Nr: 990-88.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Mariano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cesar de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de suspensão dos feitos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79689 Nr: 639-81.2018.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cesar de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Mariano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os presentes embargos, visto 

que ausentes os requisitos do art. 917 do CPC e com espeque no artigo 

918, III, do Código de Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo 

autor na peça preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas; no entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do 

Código de Processo Civil.Em relação à nomeação do advogado Dr. Yann 

Dieggo Timótheo Souza de Almeida, para exercer a defesa do 

embargante, conforme fl.14, EXPEÇA-SE o respectiva certidão em favor 

do advogado.Após o trânsito em julgado, translade-se cópia para os autos 

Código 78094.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79927 Nr: 745-43.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Wagne José Martins, LILIANE 

ALVES DE SOUSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do crédito exequendo, acrescido dos consectários legais (art. 

829, caput, NCPC).I. No ato da citação, CIENTIFIQUE a parte devedora de 

que:a) no caso de integral pagamento do crédito exequendo no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, 

CPC); b) dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos 

do devedor, independentemente da segurança do juízo, prazo que fluirá a 

contar da juntada aos autos do mandado de citação, contando-se 

individualmente na hipótese de mais de um executado (arts. 914, 915, § 1º 

e 2º, NCPC);c) havendo alegação de excesso de execução, deverá a 

parte devedora indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos (art. 917, §3º e § 4º, NCPC);d) a oposição de 

embargos protelatórios implicará a rejeição liminar dos embargos (art. 920, 

CPC);e) os embargos do devedor, por regra geral, não terão efeito 

suspensivo (art. 919, caput, NCPC);f) no prazo para embargos, 

reconhecendo a procedência da pretensão executória e comprovando o 

depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor do crédito em 

execução, acrescido das custas e honorários, poderá a parte devedora 

requerer o pagamento parcelado do saldo devedor até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês;II. Citada a parte devedora e não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, proceda-se à penhora, avaliação e remoção do bem 

arrestado, se suficiente para satisfação do débito (art. 924, § 1º, do 

CPC).III. Efetivada penhora e avaliado o bem constrito, será facultado à 

parte credora sua imediata adjudicação (art. 876, do NCPC), sem prejuízo 

da alienação direta, por iniciativa da parte credora ou por meio de corretor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79852 Nr: 716-90.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H G MARQUES – MERCEARIA ME, Jussânia 

Rodrigues Farias Marques, HATYLA GUALBERTO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Constata-se dos autos que o devedor narrou ter vendido o bem objeto da 

demanda, o que impossibilitou a apreensão.Nesse diapasão, com fulcro no 

art. 4° do Decreto-Lei n° 911/69, DEFIRO a conversão do pedido de busca 

e apreensão em Ação Executiva, devendo ser efetivadas as mudanças no 

sistema Apolo e na capa dos autos.CITE-SE a parte devedora para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do crédito exequendo, 

acrescido dos consectários legais (art. 829, caput, NCPC).I. No ato da 

citação, CIENTIFIQUE a parte devedora de que:a) no caso de integral 

pagamento do crédito exequendo no prazo assinalado, a verba honorária 

será reduzida pela metade (art. 827, §1º, CPC); b) dispõe do prazo de 15 

(quinze) dias para oposição de embargos do devedor, independentemente 

da segurança do juízo, prazo que fluirá a contar da juntada aos autos do 

mandado de citação, contando-se individualmente na hipótese de mais de 

um executado (arts. 914, 915, § 1º e 2º, NCPC);c) havendo alegação de 

excesso de execução, deverá a parte devedora indicar o valor que 

entende correto, sob pena de rejeição liminar dos embargos (art. 917, §3º 

e § 4º, NCPC);d) a oposição de embargos protelatórios implicará a rejeição 

liminar dos embargos (art. 920, CPC);e) os embargos do devedor, por 

regra geral, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, NCPC);f) no 

prazo para embargos, reconhecendo a procedência da pretensão 

executória e comprovando o depósito judicial de 30% (trinta por cento) do 

valor do crédito em execução, acrescido das custas e honorários, poderá 

a parte devedora requerer o pagamento parcelado do saldo devedor até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% (um por cento) ao mês;II. Citada a parte devedora e não efetuado o 

pagamento no prazo assinalado, proceda-se à penhora, avaliação e 

remoção do bem arrestado, se suficiente para satisfação do débito (art. 

924, § 1º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79848 Nr: 713-38.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAS, VMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DEFIRO a assistência judiciária gratuita. Processe-se em segredo de 

Justiça (art. 189, II, NCPC).

II. Cuida-se de pedido de execução de prestação alimentícia fundada em 

título executivo judicial, referente abril de 2016 a abril de 2018, totalizando 

o valor de R$ 7.970,23 (sete mil novecentos e setenta reais e vinte três 

centavos) (art. 530, CPC).

III. CITE-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de aplicação de multa de 10% e da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 
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523, § 1º, 831 e 835, todos do NCPC).

IV. Não efetuado o pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação, intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo 

auto, nos exatos termos do § 3º do artigo 523 e artigo 524, VII, ambos do 

NCPC, sem prejuízo determino, o PROTESTO DO PRONUNCIAMENTO 

JUDICIAL, nos termos do art. 517 do CPC.

V. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 513, § 2º), ou, na 

falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou 

pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, §.1º, NCPC).

VI. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

VII. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79825 Nr: 702-09.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLMdL, LFMdL, LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DEFIRO a assistência judiciária gratuita. Processe-se em segredo de 

Justiça (art. 189, II, NCPC).

II. Cuida-se de pedido de execução de prestação alimentícia fundada em 

título executivo judicial, referente janeiro de 2018 a maio de 2018, 

totalizando o valor de R$ 1.036,07 (mil e trinta e seis reais e sete 

centavos) (art. 530, CPC).

III. CITE-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de aplicação de multa de 10% e da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, § 1º, 831 e 835, todos do NCPC).

IV. Não efetuado o pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação, intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo 

auto, nos exatos termos do § 3º do artigo 523 e artigo 524, VII, ambos do 

NCPC, sem prejuízo determino, o PROTESTO DO PRONUNCIAMENTO 

JUDICIAL, nos termos do art. 517 do CPC.

V. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 513, § 2º), ou, na 

falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou 

pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, §.1º, NCPC).

VI. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

VII. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77150 Nr: 347-33.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Gonçalves Vianna, Ivanir Maria 

Gnoatto Vianna, Mateus Eduardo Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Aliexandre Gutierrez 

- OAB:SP 237773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte requerente e concedo o prazo de 60 (sessenta) 

dias para tentativa de localização dos demais bens, a contar da data do 

requerimento (19 de setembro de 2018 - f. 157); devendo o feito 

permanecer em cartório durante tal período.

Decorrido o prazo, intime-se a parte requerente para manifestação em 05 

(cinco) dias. Expirado o prazo sem manifestação, certifique-se e 

devolva-se a Carta Precatória ao Juízo Deprecante.

INTIME-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78996 Nr: 291-63.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Conceição Sampaio Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67385 Nr: 1016-38.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposta por Antonia Rodrigues 

Ferreira em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, em que fora 

efetuado o pagamento da obrigação por parte do executado, conforme 

comprovado nos autos (fl. 190 e 193).

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos do artigo 924, II e 513, 

ambos do Código de Processo Civil.

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;”

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.”

Assim sendo, após o pagamento do valor devido, a extinção do feito é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

II. Sem custas.

III. Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo.

IV. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74536 Nr: 649-33.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Nunes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do Código de 

Processo Civil; no entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, 

§3°, do Código de Processo Civil.Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78296 Nr: 1084-36.2017.811.0106
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Margarida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73890 Nr: 338-42.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Mariano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do Código de 

Processo Civil; no entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, 

§3°, do Código de Processo Civil.Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68903 Nr: 78-38.2010.811.0106

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Aparecida Cruvinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A, AON- Affinity do Brasil 

Serv. E Cor. De Seguros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Otamiro Ferreira da 

Silva - OAB:MT 16585/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eladio Miranda Lima - 

OAB:MT 13242/A

 Trata-se de Reclamação proposta por Marinalva Aparecida Cruvinel em 

face de Brasil Telecom S/A e AON – Affinity do Brasil Serv. E Cor, de 

Seguros Ltda, partes qualificadas nos autos.

A demanda foi julgada procedente, conforme sentença de folhas 335/337, 

na qual o Juízo deliberou sobre os valores depositados nos autos.

Em seguida, a requerida OI S/A ingressou com embargos de declaração, a 

fim de que o Juízo liberasse os valores depositados (fls. 339/341).

Os embargos de declaração foram conhecidos, porém o Juízo os rejeitou, 

conforme decisão de folhas 346/346-v.

Foi interposto recurso inominado pela requerida OI S/A (fls. 348/363), 

tendo este Juízo recebido no efeito devolutivo e determinado o 

encaminhamento à Turma Recursal (fl. 367), sobrevindo contrarrazões da 

parte autora (fls. 382/389-v).

Por fim, a requerida OI S/A novamente solicitou a liberação dos valores 

depositados nos autos.

Pois bem.

Conforme explanado, já foi deliberado em sentença (fls. 335/337) e em 

embargos de declaração (fls. 346/346-v) sobre os valores depositados 

nos autos, desta feita, em incabível reanálise do tema neste momento 

processual.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de folha 390/392 e, tendo em vista as 

contrarrazões da requerente (fl.382/389), REMETAM-SE os autos à Turma 

Recursal para apreciação e julgamento.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76857 Nr: 2618-48.2017.811.0095

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCdS, CN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

FERNANDO CORREA DA SILVA e CRISTIANE NODARI ajuizaram a 

presente ação nominada de “Ação de Divórcio Consensual”, dispondo 

ainda sobre guarda, alimentos e visitas do filho menor H. N. da S.

 O Ministério Público Estadual manifestou-se pela homologação do divórcio, 

bem como a guarda, alimentos e visitas do menor, fl. 26.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Com a Emenda Constitucional 66/2010, o artigo 226, § 6º, da Constituição 

Federal passou a ter a seguinte redação, verbis:

 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

(...) § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação 

dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)”.

 Diante da expressa previsão constitucional, entendo que não há mais 

condições para a decretação do divórcio, bastando o pedido da Parte 

Interessada e, em havendo alguma discussão, deve ser remetida para as 

vias ordinárias, decretando-se de toda a forma o divórcio.

No presente caso, além de estarem separados de fato, não há qualquer 

outro óbice que impeça a procedência do pedido inicial.

Sendo assim, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

celebrado entre as Partes, e, com base no artigo 226, § 6°, da Constituição 

Federal, DECRETO o divórcio de FERNANDO CORRÊA DA SILVA e 

CRISTIANE NODARI, com o qual DECLARO rompido o vínculo matrimonial.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil.

 A requerente continuará a usar o seu nome de solteira, qual seja: 

CRISTIANE NODARI.

Custas às partes.

Transitada em julgado, EXPEÇA-SE Mandado para Inscrição e Averbação 

ao Cartório competente.

EXPEÇA-SE o competente termo de guarda definitivo.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78106 Nr: 3-51.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D L NUNES COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o executado não é figura elecanda no artigo 247 do 

CPC, não há razão para que sua citação seja realizada por oficial de 
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justiça. Dessa forma, EXPEÇA-SE carta de citação do executado, no 

endereço informado pelo exequente.

 Decorrido o prazo para pagamento (art. 829, CPC), manifeste-se a parte 

exequente em termos de prosseguimento do feito, apontando, inclusive 

onde requer eventual penhora de bens do devedor.

Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60281 Nr: 196-76.2012.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDELI CARDOSO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Francisco Cândido - 

OAB:234/A

 Vistos.

Declaro encerrada a instrução processual. Abre-se o prazo de 05 (cinco) 

dias para a acusação e após a defesa apresentarem alegações finais.

Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76939 Nr: 2667-89.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Antonio Moreno de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Paranaíta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que o apelado, tempestivamente, apresentou contrarrazões.

Por não haver apelação adesiva ou preliminar nas contrarrazões 

apresentadas, nos termos do artigo 1011 do CPC, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. 

§3º, do art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, 

observando-se o disposto no artigo 346 da CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67108 Nr: 1023-82.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner de Lima Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando as defesas preliminares apresentadas, não restou 

demonstrado pelo réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 397, do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

 Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 20 de fevereiro de 2019, às 17h30.

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Intime-se o réu para comparecer à audiência designada.

Intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66333 Nr: 632-30.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junimar da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão formulado pela exequente em fls. 88/89, 

até a data de 27 de dezembro de 2018, com fulcro nos artigos 4º e 10 da 

Lei 13.340/16.

REMENTAM-SE os autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico forense mensal, sem baixa na distribuição.

Findo o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se a exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80668 Nr: 1510-47.2018.811.0095

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSP, EDSSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil.DETERMINO a expedição de mandado para averbação da 

sentença à margem do assento de casamento no Cartório competente, 

nos termos do artigo 32, da Lei n.° 6.515/77 e artigo 29, § 1º, alínea “a”, 

c/c o artigo 97, ambos da Lei dos Registros Públicos, solicitando a 

remessa ao Juízo de via do documento devidamente registrada.Conste no 

mandado de averbação que a requerente voltará a usar seu nome de 

solteira, qual seja, ELOISA DOS SANTOS SILVA.Expeça-se termo de 

guarda definitiva dos menores D.D.S.P. e D.N.S.P, em favor de sua 

Genitora.Registre-se, também, que o direito de visitas, na forma como 

estipulada, atende aos interesses dos infantes, bem como a pensão 

alimentícia a ser paga no valor fixado entre as partes, também atende aos 

interesses das crianças. Isentas as partes de custas processuais, por 

serem beneficiários da justiça gratuita.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as determinações 

supra, arquive-se, observadas as formalidades legais.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82194 Nr: 2239-73.2018.811.0095

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDS, ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil.DETERMINO a expedição de mandado para averbação da 

sentença à margem do assento de casamento no Cartório competente, 

nos termos do artigo 32, da Lei n.° 6.515/77 e artigo 29, § 1º, alínea “a”, 

c/c o artigo 97, ambos da Lei dos Registros Públicos, solicitando a 

remessa ao Juízo de via do documento devidamente registrada.Conste no 

mandado de averbação que a requerente voltará a usar seu nome de 

solteira, qual seja, SAMARA ECKERT SANTANA.Expeça-se termo de 
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guarda definitiva da menor A. C. S. da S., em favor de sua 

Genitora.Registre-se, também, que o direito de visitas, na forma como 

estipulada, atende aos interesses da infante, bem como a pensão 

alimentícia a ser paga no valor fixado entre as partes, também atende aos 

interesses da criança. Isentas as partes de custas processuais, por 

serem beneficiários da justiça gratuita.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as determinações 

supra, arquive-se, observadas as formalidades legais.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80331 Nr: 1328-61.2018.811.0095

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDS, JCdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Homologação de Acordo em relação à guarda, 

alimentos e direito de visitas das menores M. E. F. da F e M.C.F. da F, 

representadas por sua Genitora ROSIMARA FREIRE DE SOUZA e seu 

genitor JOÃO CLAUDINO DA FONSECA.

As fls.04/13 instruíram os autos com alguns documentos.

A inicial foi recebida à fl. 17, oportunidade em que foi deferida a 

assistência judiciária gratuita, bem como determinado o colhimento de 

parecer do Ministério Público Estadual.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se favorável à 

homologação do acordo.

Decido.

Em consonância com o parecer do rep. do representante do Ministério 

Público, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o 

acordo feito pelas partes.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se termo de guarda definitiva das menores M. E. F. da F e M.C.F. 

da F em favor de sua Genitora ROSIMARA FREIRE DE SOUZA.

 Isentas as partes de custas processuais, por serem beneficiários da 

gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66801 Nr: 864-42.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro referente a suspensão do presente feito até a data 

de 27 de dezembro de 2018, com fulcro no art. 10 da lei 13.340 de 2016.

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico forense mensal, sem baixa na distribuição.

Findo o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se a exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, sob pena de extinção.

Ademais, DETERMINO que a Secretaria proceda às anotações 

necessárias nos autos, bem como na capa do mesmo, para que as 

publicações e intimações da parte exequente sejam realizadas 

exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS, OAB/MT 16.691/A.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66478 Nr: 715-46.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mamedio de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro referente a suspensão do presente feito até a data 

de 27 de dezembro de 2018, com fulcro no art. 10 da lei 13.340 de 2016.

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico forense mensal, sem baixa na distribuição.

Findo o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se a exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, sob pena de extinção.

Ademais, DETERMINO que a Secretaria proceda às anotações 

necessárias nos autos, bem como na capa do mesmo, para que as 

publicações e intimações da parte exequente sejam realizadas 

exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS, OAB/MT 16.691/A.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65893 Nr: 395-93.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANO TARGINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro referente a suspensão do presente feito até a data 

de 27 de dezembro de 2018, com fulcro no art. 10 da lei 13.340 de 2016.

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico forense mensal, sem baixa na distribuição.

Findo o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se a exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, sob pena de extinção.

Ademais, DETERMINO que a Secretaria proceda às anotações 

necessárias nos autos, bem como na capa do mesmo, para que as 

publicações e intimações da parte exequente sejam realizadas 

exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS, OAB/MT 16.691/A.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65889 Nr: 392-41.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devancir do Espírito Santos Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro referente a suspensão do presente feito até a data 

de 27 de dezembro de 2018, com fulcro no art. 10 da lei 13.340 de 2016.

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico forense mensal, sem baixa na distribuição.

Findo o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se a exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, sob pena de extinção.

Ademais, DETERMINO que a Secretaria proceda às anotações 

necessárias nos autos, bem como na capa do mesmo, para que as 

publicações e intimações da parte exequente sejam realizadas 

exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS, OAB/MT 16.691/A.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 69077 Nr: 419-87.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton da Cruz, Maria Cremilda Evangelista do 

Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Vistos.

Analisando as defesas preliminares apresentadas, não restou 

demonstrado pelo réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 397, do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

 Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 20 de fevereiro de 2019, às 18h00.

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Intimem-se os réus para comparecerem à audiência designada.

Intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66913 Nr: 904-24.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilço Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a expedição de mandado de citação do executado por carta, com 

aviso de recebimento, a ser encaminhado no endereço informado pelo 

exequente à fl. 62.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se a parte autora em termos de 

prosseguimento do feito, devendo apontar bens do devedor para eventual 

penhora.

Às providências. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66352 Nr: 640-07.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON VITORINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro referente a suspensão do presente feito até a data 

de 27 de dezembro de 2018, com fulcro no art. 10 da lei 13.340 de 2016.

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico forense mensal, sem baixa na distribuição.

Findo o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se a exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, sob pena de extinção.

Ademais, DETERMINO que a Secretaria proceda às anotações 

necessárias nos autos, bem como na capa do mesmo, para que as 

publicações e intimações da parte exequente sejam realizadas 

exclusivamente em nome dos advogados Doutor Gustavo R. Góes 

Nicoladelli OAB/MT 17980A, OAB/PR 56.918 e Dra. Fabiula Müller Koenig, 

OAB/PR 22.819, OAB/MT 22165/A.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82324 Nr: 2314-15.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Homologo a desistência da testemunha Alexandre Pereira Batista.

Declaro encerrada à instrução.

Traslade-se a secretaria aos presentes autos as cópias do auto de prisão 

em flagrante N° 82160, referente ao crime ora apurado.

Quanto ao pedido formulado pela defesa em audiência da liberdade 

provisória do acusado, noto ser necessário deferi-lo, visto que apesar da 

prisão preventiva haver sido necessária para garantia da ordem publica, 

pois o acusado já possui outras passagens referentes a furto, ameaça e 

medidas protetivas da lei Maria da penha, fato é que na ordem publica 

nesse momento já foi restabelecido, porque o acusado foi mantido preso 

cautelarmente por quase 3 meses.

Nesta linha, DEFIRO O PEDIDO DA DEFESA, O QUAL TEVE A 

CONCORDANCIA DO MINISTÉRIO PUBLICO E CONCEDO A LIBERDADE 

PROVISÓRIA AO RÉU RAFAEL BATISTA DA SILVA, CONDICIONO A 

LIBERDADE PROVISÓRIA A:

1. Comparecer a todos os desse processo e dos processos códigos 

73073, 67131, 64167 e 79621.

2. Manter seu endereço de residência atualizado no processo, não 

mudando-se antes de informar o juízo.

3. Não se ausentar da comarca por mais de 30 dias sem a devida 

AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO.

Fica informado ao acusado que o descumprimento de qualquer dessas 

condições implicara em sua prisão preventiva.

Expeça-se alvará de soltura, para colocar o réu em liberdade salvo se por 

outro motivo

deva permanecer preso.

Abro o prazo para alegações finais por 5 dias para cada parte, primeiro 

para o Ministério Publico, mediante de carga, depois para o advogado da 

parte Ré por intimação via DJE.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 83236 Nr: 2811-29.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Recebo a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante 

da presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) 

de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.O 

presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o 

disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC.Designo audiência conciliatória 

no dia 24 de janeiro de 2019, às 14h20min, a ser realizada na sala de 

conciliação, no Fórum desta comarca, oportunidade em que “todos os 

esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se 

em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução 

consensual” (art. 696, NCPC).(..)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66594 Nr: 790-85.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Declaro encerrada à instrução.

DEFIRO prazo de 5 dias para juntada de procuração, bem como abro 

prazo de 5 dias para alegações finais escritas da defesa, já que o 

Ministério Publico apresentou suas alegações finais neste ato.

Habilite-se o patrono nos autos.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-51.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010134-51.2015.8.11.0095 REQUERENTE: GRACINO & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: SOMASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo legal. Nos termos do art. 20 da Lei nº 

9.099/95, decreto a revelia da parte demandada que, em que pese 

devidamente citada e intimada com 02 meses de antecedência, conforme 

se observa pelo Aviso de Recebimento juntado às folhas 23, não 

compareceu à audiência de conciliação. Passo ao julgamento antecipado 

de mérito, conforme autoriza o art. 355, II, do CPC. As alegações da parte 

autora de que teve o seu nome protestado indevidamente pela parte 

requerida são verossímeis, em especial quando conjugadas com os 

documentos acostados na inicial, notadamente pelos e-mails trocados 

entre a parte autora e os responsáveis pela parte reclamada. Assim, 

confirmo a liminar outrora concedida e JULGO PROCEDENTE a demanda 

com fulcro nos artigos 20 da Lei nº 9.099/95, bem como julgo extinto o 

processo com resolução do mérito nos moldes do art. 487, I, do CPC. 

Condeno a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais em favor da parte autora, corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir dessa data e juros de 1% ao mês a partir da citação. 

Oficie-se os cartórios do 4º e 6º Ofício de Protesto de Letras de Manaus - 

AM determinando o cancelamento definitivo dos protestos descritos na 

inicial, cujas datas de anotação foram 04/09/2015 nos valores de R$ 

9.403,56 e 2.735,00. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Paranaíta - MT, 

19 de abril de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-29.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010021-29.2017.8.11.0095 REQUERENTE: NATALINO CAMARGO 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo legal. Homologo por sentença 

o acordo efetuado pelas partes e julgo extinto o processo nos termos do 

art. 487, III, b, do CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por 

interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória 

de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação, o processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas 

(CNGC Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se. Paranaíta - MT, 

1º de junho de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000047-87.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

BINARLANP ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIOCIR RAIMUNDO VIDALETTI OAB - SC34621 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MORENO DE JESUS JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000047-87.2017.8.11.0095 AUTOR: BINARLANP ADMINISTRADORA DE 

BENS IMOVEIS LTDA RÉU: ANTONIO MORENO DE JESUS JUNIOR Vistos. 

Trata-se de ação de reintegração de posse em que move BINARLAMP 

ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA contra ANTÔNIO MORENO DE 

JESUS JUNIOR. Analisando os presentes autos, verifica-se que o imóvel 

objeto da relação jurídica foi vendido pela parte autora pelo valor de R$ 

150.000,00. Verifica-se, ainda, que a parte autora atribuiu à causa o valor 

de R$ 150.000,00. Dessa forma, forçoso é o reconhecimento da 

incompetência deste Juízo, uma vez que se o procedimento escolhido pela 

autora for o regido pela Lei n° 9.099/95, deve-se observar os critérios de 

fixação de competência, notadamente no que se refere ao valor da causa. 

Assim, verifico que o valor da causa excede ao valor de alçada atribuído 

para fixar competência no Juizado Especial, como prescreve o art. 3º, 

inciso I, da Lei n° 9.099/95, in verbis: “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo;” Ademais, a questão da 

competência é matéria de ordem pública cujo conhecimento pode se dar 

de ofício pelo juiz da causa. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL 

em razão da incompetência absoluta deste Juízo, o que faço com 

fundamento no art. 3º, inciso I, da Lei n° 9.009/95 e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas 

processuais e honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da 

Lei nº. 9.099/95. Cancele-se a audiência de conciliação designada 

automaticamente no sistema informatizado. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Cumpra-se. Paranaíta - MT, 

31 de maio de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-96.2013.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS E ELETRICA RADAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COBEMA CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE, NESTA DATA, ABRO VISTA DOS AUTOS A 

PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS SOBRE A CARTA 

PRECATÓRIA DEVOLVIDA JUNTADA AOS AUTOS.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69948 Nr: 1453-54.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Alessandra Lopes dos Santos, LLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Pedra 

Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Antonio Vessani Filho 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, determinando que os requeridos Estado de Mato 

Grosso e Município de Pedra Preta, forneçam/realizem no prazo de 30 

(trinta) dias, o exame genético EXOMA, conforme prescrição médica 
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anexa aos autos, ao requerente Leonardo Lopes dos Santos, sob pena de 

bloqueio de valores.Sem custas e sem honorários advocatícios face à 

gratuidade.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 27 de novembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53090 Nr: 141-14.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia para 

ABSOLVER o acusado RAFAEL ALVES RODRIGUES, já devidamente 

qualificado nos autos, das imputações descritas da denúncia, com fulcro 

no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, 

arquivando-se o feito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 27 de novembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70321 Nr: 1590-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Rosimeire 

Ramos Ferreira Borges de Lima. Dou por encerrada a instrução. Vista às 

partes, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de memoriais finais escritas. Saem os presentes intimados. Em seguida, 

conclusos para sentença. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43872 Nr: 48-22.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Fabio de Sena Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos etc.

Tendo em vista a devolução da carta precatória (fls.85-86) a qual informou 

a não intimação do réu no endereço encontrado pelo sistema INFOJUD, 

defiro a cota ministerial de fls.79, e determino a intimação por edital do réu 

para que tome ciência da sentença proferida em fls.66-72.

O prazo do edital será de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65686 Nr: 2895-89.2017.811.0022

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Ribeiro da Silva, Samuel Apolinário 

Fonseca, Wesley Cunha da Silva, Lucas Vicente da Silva, Michael Douglas 

Santos Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:MT/15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimarães - 

OAB:MT/3402-B

 Vistos etcTrata-se de Auto de Prisão em Flagrante do indiciado WESLEY, 

qualificado nos autos, pela suposta prática dos delitos tipificados nos 

artigos 148, 136, 155 e 330, todos do Código Penal.Em ref.22, réu Wesley 

Cunha da Silva, requereu a restituição da quantia de R$ 267,00 (duzentos 

e sessenta e sete reais) apreendida.Instado a se manifestar (ref. 26), a 

representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do 

pedido de restituição formulado, ante a ausência de comprovação dos 

valores aprendidos.Vieram-me os autos conclusos.EIS O SUCINTO 

RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.A restituição de coisas apreendidas 

tem sua disciplina legal prevista nos artigos 118 a 124 do Código de 

Processo Penal.Destes dispositivos, infere-se que quando não houver 

interesse ou impedimento legal para a devolução dos bens aos titulares, 

obterá êxito o pleito de restituição.Sendo assim, incumbe ao reclamante 

demonstrar a origem lícita, a titularidade do bem e a ausência de seu 

interesse ao processo.Após tal análise, se comprovado que os bens são 

fruto de trabalho lícito e não foram utilizados como instrumentos para a 

prática de delitos, deverá ser determinada a sua restituição, ao contrário, 

ocorrendo uma das outras situações, deve ser decretado o seu 

perdimento.Com relação ao pedido do réu WESLEY, entendo que não 

comprovou a origem lícita dos valores, não sendo suficiente a afirmativa 

de que lhe pertence, para o deferimento de sua pretensão, haja vista, que 

o pedido se encontra desacompanhado de documentos que comprovem a 

origem ou a titularidade dos valores.No presente caso, o réu não juntou ao 

pedido de restituição, quaisquer documentos para comprovar a origem 

lícita e a titularidade do valor apreendido que se busca reaver, não 

demonstrando assim a veracidade dos seus argumentos.Desta forma, não 

havendo comprovação dos valores é incabível a restituição do valor 

apreendido, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de restituição dos 

valores.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Após, arquive-se o 

presente feitas, com as devidas cautelas de estilo.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15539 Nr: 225-59.2009.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Aparecida Pereira 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, José Pereira da Silva Neto - OAB:3273

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para 

condenar o requerido NELSON DIAS DE MORAES a pratica de improbidade 

administrativa prevista no artigo 10, inciso VIII, da Lei n° 8.429/92, 

aplicando-lhes sanções disposta no artigo 12, inciso II, da mesma Lei e, 

absolver a ré Aparecida Pereira Aguilar das imputações por ato de 

improbidade administrativa descrita na exordial.Das penas.Assim, atento 

aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à 

gravidade do ato de improbidade e à cominação das penalidades, entendo 

que deve ser aplicado:I) ao requerido a pena – a) perda dos valores 

acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ou seja, R$ 60.851,63 (sessenta mil 

e oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), com 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data de 

consumação do dano; b) de suspensão dos direito políticos por 08 (oito) 

anos; c) pagamento de multa civil no valor de duas vezes o valor 

acrescido ilicitamente ao patrimônio, ou seja, o valor de R$ 121.703,26 

(cento e vinte e um mil e setecentos e três reais e vinte e seis centavos); 

d) a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

10 (dez) anos e; e) perda da função pública.Deixo de condenar o 

requerido em honorários advocatícios vez que a presente ação foi 

proposta pelo Ministério Público. Contudo, em razão da sucumbência, o 
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requerido arcará com custas e despesas processuais.Transitada em 

julgado, INCLUA-SE a presente condenação no Cadastro Nacional de 

Condenados por Improbidade via plataforma virtual do CNJ, comunicando a 

suspensão dos direitos políticos do requerido, para as providências 

cabíveis, nos termos do artigo 595 e seguintes da CNGC-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47581 Nr: 2063-61.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erinaldo Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia para 

ABSOLVER o acusado ERINALDO SILVA ALMEIDA, já devidamente 

qualificado nos autos, das imputações descritas da denúncia com fulcro 

no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, 

arquivando-se o feito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 27 de novembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54276 Nr: 542-13.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weder Felix Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60469 Nr: 568-74.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sivaldo Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) do requerido, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente os quesitos para instruir a perícia médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13608 Nr: 39-70.2008.811.0022

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kisementes Pesquisa e Comercialização de Produtos 

Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Produsoja Produção e Comercialização de 

Produtos Agricolas Ltda, Orlando Potiguara Vieira Osório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinícius Bossa 

Grassano - OAB:21.151, Patrícia Grassano Pedalino - OAB:16.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Marcus Vinicius Bossa Grassano - OAB:21151, 

Patrícia Grassano Pedalino - OAB:16.932, Sérgio Henrique 

Guareschi - OAB:MT/9724-B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se quanto ao laudo pericial juntado às fls. 605/638.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12791 Nr: 810-82.2007.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galvani Industria, Comercio e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Ricardo Ries Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9993, ROGÉRIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adaiana Francescato de 

Pizzol - OAB:45927, Daiana Malheiros de Moura - OAB:11624-A, 

Wilson Alexandre Barufaldi - OAB:47.058, Wilson Barufaldi - 

OAB:7561

 Vistos etc.

Indefiro o pleito do requerido de fls. 371, eis que a sua presença a 

audiência de instrução não é indispensável, já que a parte autora não 

postulou o depoimento pessoal do demandado.

Ademais, o presente feito é meta 2 do CNJ, devendo ser priorizado o seu 

julgamento até o final desse ano de 2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4993 Nr: 851-88.2003.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Noda Kihara Filho - 

OAB:10816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de inclusão do executado nos órgão de proteção ao 

crédito de fls. 156, nos termos do artigo 782, § 3º, através do sistema 

SERASAJUD.

Determino o arquivamento provisório da execução pelo prazo de 05 

(cinco) anos, nos termos artigo 921 § 2º, do CPC, dando as devidas 

baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Após, com o transcurso do prazo supra, intime-se da parte exequente 

para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5912 Nr: 200-22.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednaldo Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Castrequini Ternero - 

OAB:8379, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - OAB:MT/9981-B, 

Nádia Fernandes Ribeiro - OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pereira da Silva Neto - 

OAB:3273

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO EXEQUENTE, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto a petição de fls. 407/423, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42150 Nr: 412-28.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdFTM, HdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifesta sobre a busca do INFOJUD de fls 131/142. Bem 

como sua NTIMAÇÃO, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado penhora e avaliação a ser expedido, emitir a guia pelo Sistema 

de Diligência no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não constar o endereço 

na Planilha de Zoneamento, comunico que seja contactado a Central de 

Mandado desta Comarca, para dirimir as dúvidas, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41426 Nr: 1172-11.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciel Furtado Marim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Cia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Rogerio Neves de 

Souza - OAB:13.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dal Bosco - OAB:1405 - 

OAB/RS, Gustavo Dal Bosco - OAB:18673-A MT, Rafael Furtado 

Ayres - OAB:OAB/DF 17.380

 INTIMAÇÃO da Parte EXECUTADA, na pessoa do Advogado, na forma do 

artigo 513, § 2°, do Código de Processo Civil, para efetuar pagamento do 

débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na 

multa de 10% e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

nos termos do artigo 523, do Código de Processo Civil. Bem como, 

cientificar o executado que após o transcurso do prazo para o pagamento 

(art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentar impugnação, observando as matérias de defesa elencadas no 

artigo 525 do CPC, valor atualizado às fls. 155/156.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010164-77.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

Allan Vitor Sousa da Mata (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010164-77.2016.8.11.0022 Valor da causa: R$ 11.672,70 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 

/ CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: Allan Vitor Sousa da Mata Endereço: Avenida 

FREI SERVÁCIO, 965, SANTA CRUZ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-750 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DO 

POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos 

requerendo o que de direito. PEDRA PRETA, 28 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-26.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DIAS DA SILVA OAB - MT0020637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000001-26.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 14.181,92 ESPÉCIE: 

[CORREÇÃO MONETÁRIA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCIMAR DIAS DA SILVA Endereço: 

Avenida MATILDE BENTA DE ANDRADE, 149, PROX. AO FORUM, JARDIM 

PINDORAMA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-492 POLO PASSIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, 

gabinetegovernadoria.mt.gov.br, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA 

DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos 

autos requerendo o que de direito. PEDRA PRETA, 28 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-65.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARNEIRO ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASIL-EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU OAB - MG0080702A (ADVOGADO(A))

LETICIA MAROTA FERREIRA OAB - MG0090733A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MAGNO LOPES DE SOUZA OAB - MG0071250A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010083-65.2015.8.11.0022 Valor da causa: R$ 31.520,00 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RODRIGO CARNEIRO ROCHA 

- ME Endereço: Avenida FREI SERVÁCIO, 536, CENTRO, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: EMBRASIL-EMPRESA 

BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA Endereço: Rodovia BR 040, S/N, KM 

517, VEREDA, RIBEIRÃO DAS NEVES - MG - CEP: 33822-502 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO para que no 

prazo de 05 (cinco) dias , manifeste nos autos requerendo o que de 

direito.. PEDRA PRETA, 28 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000235-71.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

J A P DE MATOS FILHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA RIBEIRO DE SOUZA OAB - GO33731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DEOLINDO LIMA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 
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OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO 

MARTINS PROCESSO n. 1000235-71.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 

4.206,89 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: Nome: J A P DE MATOS FILHO - ME Endereço: PEDRO JOSE DE 

CARVALHO, SN, QUADRA19 LOTE 5, BOTAFOGO, NERÓPOLIS - GO - 

CEP: 75460-000 POLO PASSIVO: Nome: EDSON DEOLINDO LIMA - ME 

Endereço: PRESIDENTE MEDICI, 1246, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: 1. PROCEDA-SE à PENHORA e AVALIAÇÃO, 

observando-se eventual indicação de bem(ns) feita pela parte credora e 

deferida pelo Juízo ou, na falta dessa e respectivo deferimento, a 

gradação legal (art. 523,§1º, c/c o art. 835, do CPC), de tantos bens, 

quantos bastem para a satisfação do crédito exequendo (art. 837, do 

CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou 

guarda de terceiros (art. 837, do CPC). 2. Do Auto de PENHORA e 

AVALIAÇÃO será(ão) intimado(s) o(s) executado(s), em regra, na pessoa 

de seu advogado, mediante publicação no órgão oficial (art. 272), de modo 

que nas Comarcas não abrangidas por tal meio, a intimação do patrono 

dar-se-á, pessoalmente ou por via postal (art. 273, do CPC), 

observando-se que, na hipótese de inexistir procurador (advogado) 

constituído nos autos pelo(s) executado(s), ESTE(S) DEVERÁ(ÃO) SER 

INTIMADO(S) PESSOALMENTE, para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Na hipótese de penhora de imóvel(eis), 

em regra, o depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que 

poderá(ão) recusar expressamente o encargo se não tiver condições 

práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. Ademais, o oficial de 

justiça deverá observar as disposições contidas nos artigos 833, 840 e 

846, todos do CPC. VALOR TOTAL DO DÉBITO, CUSTAS E EVENTUAIS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VALOR TOTAL DO DÉBITO ATUALIZADO: 

R$ 4.206,89 TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 4.206,89 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. A impugnação deverá limitar-se às matérias enumeradas no art. 

525, do CPC; 2. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso 

de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, 

cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena 

de rejeição liminar dessa impugnação; 3. A impugnação, em regra, não 

terá efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que 

relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja 

manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil 

ou incerta reparação; 4. Ainda que atribuído efeito suspensivo à 

impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da 

execução, oferecendo e prestando caução suficiente e idônea, arbitrada 

pelo juiz e prestada nos próprios autos. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC/2015, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PEDRA PRETA, 28 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110939 Nr: 1861-32.2015.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louriane Ramos de Souza, AVSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Vital da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Núcleo de Varzea Grande - OAB:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida sentença nos seguintes termos:

1. As partes se compuseram nesta audiência nos termos acima 

consignados. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a convenção 

acima descrita, com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos.

2. As partes (autor e ré) e o MP renunciam ao prazo recursal. Certifique o 

presente trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com 

as anotações e baixas necessárias.

3. Nomeio o Dr. Jander Tadashi Babata OAB/MT 12.003, para o ato. Em 

razão da nomeação de advogado para acompanhamento do ato, ARBITRO 

honorários no importe de 02 URHs, conforme tabela constante da 

Resolução-OAB/MT 96/2007. Expeça-se certidão.

4. Às providências necessárias.

5. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165521 Nr: 5947-41.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERATO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165521

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 29 de maio de 2019, às 13h30min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 677 de 732



 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Verifica-se que foi trazido aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo que conforme recente decisão junto ao Plenário do STF é 

exigido antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165562 Nr: 5964-77.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165562

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 22 de maio de 2019, às 16h30min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Verifica-se que foi trazido aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo que conforme recente decisão junto ao Plenário do STF é 

exigido antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165580 Nr: 5968-17.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEVES LACERDA NUNES DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165580

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 22 de maio de 2019, às 16h00min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Verifica-se que foi trazido aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo que conforme recente decisão junto ao Plenário do STF é 

exigido antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165505 Nr: 5942-19.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAM RONDON DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165505

DECISÃO

VISTOS,

Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por AYMORÉ 

CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO S/AI, em desfavor de 

WILIAM RONDON DE ARRUDA, com base Lei nº 4.728/65, regulamentada 

pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04 e da Lei 

13.043/14.

Narra a inicial que as partes celebraram Contrato de Financiamento com 

Garantia de Alienação Fiduciária, para aquisição do bem Marca: HONDA, 

Modelo: NXR 160 BROS, Ano de Fabricação: 2018/2019, Cor: BRANCA, 

Chassi: 9C2KD1000JR003837.

Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 Com a petição inicial vieram a cédula de crédito bancário, a notificação 

extrajudicial do requerido, e o demonstrativo do débito.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, observo que a ré encontra-se constituída em mora 

por força de notificação/protesto extrajudicial devidamente enviada e 

recebida por terceiro no endereço que consta no contrato, não tendo o 

requerido tomado nenhuma providência para comunicar a mudança de 

endereço ou acertar o débito.

Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.

Por consequência, determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante legal 

da empresa requerente ou quem este indicar.

Lavre-se o respectivo termo de compromisso.

 Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 212, § 2º do 

NCPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 NCPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04)

Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados necessários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165544 Nr: 5954-33.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPX Pantanal Construtora e Incorporadora 

LTDA ME, MARIA DO CARMO RAMOS DA SILVA, Luiz Antonio de Souza 

Formiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165544

DESPACHO
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VISTOS,

Cite-se nos termos dos arts. 7º e 8º da Lei 6.830/80.

Expeça-se mandado de penhora caso não seja paga a dívida, nem 

garantida à execução, por meio de depósito ou fiança.

Para as hipóteses de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa.

Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162256 Nr: 5035-44.2018.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CROSOLINO DELMÃO DE ARRUDA, EDIVANIA 

APARECIDA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONDES MENDONÇA TRINDADE - 

OAB:19670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 162256

 SENTENÇA

VISTOS

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por JOSÉ CROSOLINO DELMÃO DE ARRUDA e 

EDIVANIA APARECIDA DA SILVA SANTOS em face da CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL.

Com a inicial vieram os documentos.

É o relatório.

Decido.

De início, cumpre esclarecer que as demandas envolvendo Caixa 

Econômica Federal S.A, como tal, Empresa Pública Federal, competem à 

Justiça Federal processá-las e julgá-las, consoante se infere do artigo 109 

da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Assim, a Justiça Estadual é absolutamente incompetente e, portanto, no 

presente caso, ausente o pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo, uma vez que empresa pública federal é a 

requerida na presente demanda.

Na presente situação, sendo a Caixa Econômica Federal empresa pública 

federal, conforme disposto no Decreto-lei nº 759, de 12.08.69, que a 

instituiu, por óbvio que não cabe à Justiça Estadual apreciar a demanda, 

pois obrigatoriamente ocorre o deslocamento da competência para a 

Justiça Federal.

Ante o exposto, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos 

autos para a Justiça Federal do Estado de Mato Grosso.

PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias.

P.I.C.

Transitada em julgado, procedidas as baixa e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135951 Nr: 2311-04.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Rondon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de 

Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 CÓDIGO: 135951

 DESPACHO

VISTOS,

Nota-se que os documentos acostados pela parte autora estão ilegíveis, 

não sendo possível identificar o tratamento psiquiátrico pleiteado e as 

medicações qual o interessado necessidade.

Com efeito, INTIME-SE a parte Autora para que junte aos autos 

documentos legíveis e esclarecidos, por serem estes imprescindíveis para 

análise do pedido e preliminares de contestação.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103319 Nr: 2910-45.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Damião Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Vagner Martins, rep. por Elizabeth 

Correa Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Ante todo o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015 JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial, o que faço 

para RESCINDIR o contrato de Compra e Venda entabulado entre o Autor e 

o Requerido, e consequentemente REINTEGRAR o Autor à posse e 

propriedade do imóvel, e CONDENAR o Requerido ao pagamento de 

R$170.000,00(cento e setenta mil reais) a título de perdas e danos, 

ressalvado ao Requerido o ressarcimento das benfeitorias se ainda 

existentes no imóvel.CONDENO o Requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108373 Nr: 1180-62.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Murilo Vinicius Proença Sales, Meire Lúcia Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o Embargos a 

Execução, e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Exequente à 

Ref.41 anexo (demonstrativo de crédito). EXPEÇA-SE ofício requisitório, 

via RPV, em conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, 

inciso I da Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, devendo 

ser encaminhada autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo, na forma do art.535, §3º, II do CPC.Cumpridas as 

determinações anteriores, expeçam-se os respectivos alvarás conforme 

solicitado atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na 

procuração ao patrono do autor e, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Pela sucumbência, 

CONDENO o Embargado no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com 

moderação, em R$200,00 (duzentos reais) na forma do art.85, §8º do 

CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º 

do CPC, uma vez que o Embargado litiga sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita. P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121040 Nr: 1298-04.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURINHOS MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César A. dos 

Santos - OAB:, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT

 Por todo o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, DECLARO a 

inexigibilidade do débito referente à unidade consumidora nº 6/401940-2 

de Janeiro/2016, e CONDENO a Requerida a restituir de forma simples a 

quantia de R$ 54.162,95 (cinquenta e quatro mil cento e sessenta e dois 

reais e noventa e cinco centavos), devendo tais valores ser corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. CONDENO a parte 

Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141413 Nr: 4731-79.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euza Maria da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Aparecida Palma 

Fernandes da Silva - OAB:19772/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde o dia 18.11.2016, observado prazo 

prescricional quinquenal devendo incidir sobre os valores: correção 

monetária pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação e juros conforme a 

remuneração da caderneta de poupança desde a citação, nos termos do 

RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente 

decisão considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no 

art. 300 do CPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para que o INSS 

implante o benefício do autor em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 

200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no 

percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 

111 do STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do 

CPC/2015.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119421 Nr: 835-62.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Rondon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício da auxilio doença, desde 01.12.2012 a 

31.01.2013 observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir 

sobre os valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o ajuizamento da 

ação e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança desde a 

citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) 

do valor da Condenação

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 92833 Nr: 2283-75.2013.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Alberto Ferreira, Jidalton Schneider da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Camargo 

Penteado Neto - OAB:14284/MT, Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o postulado pelo Ministério Público à ref. 71, pelo que homologo a 

desistência da oitiva das testemunhas Monica Souza da Silva e Cristiano 

Manoel da Silva, arroladas apenas pela acusação, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos.

Determino ao setor competente para que atualize o endereço do réu Milton 

Alberto Ferreira, conforme informado na petição de ref. 68.

Determino a expedição de carta precatória para a Comarca de Várzea 

Grande/MT, a fim de proceder com o interrogatório dos réus MILTON 

ALBERTO FERREIRA e JIDALTON SCNHEIDER DA COSTA.

 Designo audiência de instrução para o dia 30 de janeiro de 2019, às 15h, 

ocasião em que serão ouvidas as testemunhas Vitacir Belica, Malaquias 

Paes da Conceição Júnior e Carlos Eduardo Faria.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 164689 Nr: 5768-10.2018.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiaba-MT, Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcienes Ornelas Meneguci, Ingrit Enezita 

Souza Meneguci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297

 Vistos etc.

Designo o dia 30 de janeiro de 2019, às 14h45, para realização de 

audiência com a finalidade de proceder ao interrogatório do réu 

MARCIENES ORNELAS MENEGUCI, e à inquirição da testemunha INGRIT 

ENEZITA SOUZA MENEGUCI.

Oficie-se o i. Juízo deprecante informando os dados da missiva e a data 

designada para o ato.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118059 Nr: 499-58.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LUIZ BRENNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, Engenheiro Mecânico - ITAMAR 

DIAS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, André Luiz da Silva Pereira - OAB:36921GO, RUTIANE 

LEMOS DE OLIVEIRA - OAB:36080, Ruy Augusto Rocha - OAB:21476, 

Selma Fernandes da cunha - OAB:15600/MT

 Intimar da juntada de petição de ref.140

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104300 Nr: 3182-39.2014.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:16.691A/MT

 Intimar parte embargada para no prazo legal manifestar sobre a juntada 

de recurso de apelação de ref.46

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95128 Nr: 264-62.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselaine de Moraes Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Marques do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 Intimar as partes para no prazo legal manifestarem sobre a juntada do 

laudo pericial de ref.131

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15556 Nr: 582-89.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio da Silva Dalla Nora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal 

LTDA, Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural dos Estado 

de MT/MS, Banco Central do Brasil S/A, Banco Cooperativo do Brasil S/A - 

BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivanowa Raposo Quintela - 

OAB:5379, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:7614/MT, Mário 

Lucio Franco Pedrosa - OAB:5746/MT

 Intimar para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso de 

fls. 492/495

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50394 Nr: 2594-08.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Monteiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento do ofício ao Detran, no valor de R$ 

14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > 

Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do 

pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 

07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85829 Nr: 549-89.2013.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora que os autos foram desarquivados e para no prazo 

manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105849 Nr: 423-68.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Vicente dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, REJEITO 

AS PRELIMINARES e JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para 

condenar o MUNICÍPIO DE POCONÉ e o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, 

no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos dos requerentes referido percentual, devendo o 

requerido INSS calcular o RMI com base nas diferenças apuradas e pagar 

os valores por ventura existentes, respeitando a prescrição quinquenal. 

Deverá incidir correção monetária, desde a data da apuração das 

diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação.Quanto aos honorários sucumbenciais, o 

mesmo deverá ser arbitrado quando da liquidação da sentença, nos 

termos do art.85, §3º e 4º do NCPC.P.R.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121034 Nr: 1295-49.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Hildo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício da auxilio doença desde o mês de 

outubro de 2015 pelo período de 120 dias, observado prazo prescricional 

quinquenal devendo incidir sobre os valores correção monetária pelo 

IPCA-E desde o indeferimento do requerimento administrativo (23.02.2016) 

e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança desde a 

citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.CONDENO a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 

111 do STJ e artigo 85, §3º, I do CPC.Deixo de remeter os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do 

CPC/2015.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1.Nome do Segurado: JOSÉ HILDO DA 

SILVA2.Benefício concedido: Auxílio Doença3.Data do início do benefício: 

outubro de 2015. 4.Renda mensal inicial: 01 Salário MínimoA calcular, nos 

termos do art.29, II da Lei 8.213/91.5.Data início do pagamento: 30 dias da 

int imação da sentença (caso ainda não tenha sido 

implantado).P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137056 Nr: 2815-10.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio João de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benef íc ios da Just iça 

Gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147536 Nr: 7759-55.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Quixaba Vilanova

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

honorários, que fixo em R$600,00, declarando os mesmos inexigíveis ante 

a beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.P.R.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164735 Nr: 5756-93.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu Evangelista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ede Marcos Deniz - OAB:6808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 Intimar parte embargada para no prazo legal manifestar da decisão de 

ref.4 e juntada de ref.8

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150208 Nr: 331-85.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlucio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para impugnar no prazo legal a manifestação de 

ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165560 Nr: 5963-92.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Regina Proença de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165560

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria Por 

Idade rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 29 de Maio de 2019, as 14h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10817 Nr: 1584-65.2005.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Produtores da Comunidade Alegre V, 

Associação dos Produtores da Comunidade de Alegre VII

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Abelardo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928/MT

 Intimar advogado da parte autora para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões ao recurso de fls 344/349

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150208 Nr: 331-85.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlucio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para impugnar no prazo legal a manifestação de 

ref. 09.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIDE CORREA LEITE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que conforme determinado nos autos faço a juntada do 

AR que comprova a citação da parte requerida MÓVEIS GAZIN LTDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010483-61.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 13:10

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000155-89.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE PATRICIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 13:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY RAD GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000149-82.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANE CUNHA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 13:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011206-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 13:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018033-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014371-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO NERES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 14:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010505-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AELTON CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 14:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE MARIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011613-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 14:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-51.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BATISTA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob 
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pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL nº 005/2018-DF - Torna pública a abertura do Processo Seletivo 

para o recrutamento de 07 (sete) estagiários de nível superior, na 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, bem como a formação do cadastro 

de reserva

* O Edital n° 005/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001096-43.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SOUSA COSTA AZEVEDO (REQUERENTE)

ROBERTO ALVES AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001096-43.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ROBERTO ALVES AZEVEDO, ALINE SOUSA COSTA 

AZEVEDO Cuida-se de pedido de decretação de divórcio direto 

consensual em que as partes acordaram quanto à dissolução do vínculo 

conjugal, partilha de bens, guarda dos filhos menores, visitas e alimentos. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual manifestado pela 

homologação por este juízo (fls. 20). É o relatório. Decido. Ante o exposto, 

JULGO extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015, e homologo por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes, de 

modo que decreto o divórcio de ROBERTO ALVES AZEVEDO e ALINE 

SOUSA COSTA AZEVEDO, fazendo cessar todos os deveres inerentes 

ao casamento, devendo a mulher voltar a usar o nome de solteira. Sem 

custas e honorários. Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil competente. Após, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000669-46.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMINIO VENANCIO SOARES (RÉU)

CECILIA DE MIRANDA SOARES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000669-46.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: HERMINIO VENANCIO SOARES, 

CECILIA DE MIRANDA SOARES Trata-se de ação monitória proposta pelo 

BANCO DO BRASIL S/A em face de HERMÍNIO VENANCIO SOARES, 

ambos qualificados nos autos. Durante o trâmite processual, consta dos 

autos pedido de desistência da parte autora, a qual informou ter mais 

interesse no andamento processual (fls. 83/84). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Analisados os autos e considerando-se a 

desistência da parte autora, homologo-a e determino a extinção do 

presente feito, sem resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 

485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se estes autos. Publique-se. Registre-se e Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000134-20.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA DE FATIMA EVANGELISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000134-20.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: NILMA DE FATIMA EVANGELISTA DA SILVA Trata-se de 

ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA, em desfavor de NILMA DE FATIMA 

EVANGELISTA DA SILVA, ambos já qualificados nos autos. Durante o 

trâmite processual, a parte autora requereu a desistência do feito (fl. 85). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Considerando o 

relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em 

consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

já foram pagas. Considerando que embora a requerida tenha sido citada, 

não foi apresentada contestação nos autos, deixo de arbitrar honorários. 

Determino o desbloqueio de eventual restrição sobre o veículo objeto da 

demanda. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se e Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000134-20.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA DE FATIMA EVANGELISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000134-20.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: NILMA DE FATIMA EVANGELISTA DA SILVA Trata-se de 

ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA, em desfavor de NILMA DE FATIMA 

EVANGELISTA DA SILVA, ambos já qualificados nos autos. Durante o 

trâmite processual, a parte autora requereu a desistência do feito (fl. 85). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Considerando o 

relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em 

consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

já foram pagas. Considerando que embora a requerida tenha sido citada, 

não foi apresentada contestação nos autos, deixo de arbitrar honorários. 

Determino o desbloqueio de eventual restrição sobre o veículo objeto da 

demanda. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se e Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000981-22.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. K. A. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. J. A. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000981-22.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: RANNA KECIDY ALVES FERREIRA REQUERIDO: GUSTAVO 

JORGE ALVES RODRIGUES Trata-se de divórcio litigioso c/c guarda e 

alimentos proposta por RANNA KÉDICY ALVES FERREIRA RODRIGUES por 
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si e representando o menor E. A. R em face de GUSTAVO JORGE ALVES 

RODRIGUES, todos qualificados nos autos. Inicial acostada aos autos às 

fls. 03/17. Liminar deferida às fls. 18/19, oportunidade em que foi 

designada audiência de conciliação. Realizada a solenidade, as partes 

realizaram acordo quanto ao divórcio, guarda, pensão alimentícia e visitas 

(fls. 34/35). É o relatório. Decido. Ante o exposto, JULGO extinto o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015, e homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes, de modo que decreto 

o divórcio de GUSTAVO JORGE ALVES RODRIGUES e RANNA KECIDY 

FERREIRA, fazendo cessar todos os deveres inerentes ao casamento, 

devendo a mulher voltar a usar o nome de solteira. Sem custas e 

honorários. Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil competente. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000669-46.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMINIO VENANCIO SOARES (RÉU)

CECILIA DE MIRANDA SOARES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000669-46.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: HERMINIO VENANCIO SOARES, 

CECILIA DE MIRANDA SOARES Trata-se de ação monitória proposta pelo 

BANCO DO BRASIL S/A em face de HERMÍNIO VENANCIO SOARES, 

ambos qualificados nos autos. Durante o trâmite processual, consta dos 

autos pedido de desistência da parte autora, a qual informou ter mais 

interesse no andamento processual (fls. 83/84). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Analisados os autos e considerando-se a 

desistência da parte autora, homologo-a e determino a extinção do 

presente feito, sem resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 

485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se estes autos. Publique-se. Registre-se e Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000062-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

T. K. D. A. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000062-33.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: TAYANE KASSIA DE ARAUJO SANTOS REQUERIDO: JOSÉ 

GAMBOGE NETO TAYANE KÁSSIA DE ARAUJO SANTOS ajuizou 

demanda em desfavor de JOSÉ GAMBOGE NETO, ambos qualificados nos 

autos, objetivando o divórcio direto. Narra, em síntese, que contraiu 

matrimônio com a requerida no ano de 2012, sendo que dessa união não 

tiveram filhos e não adquiriram bens. Alega, ainda, que estão separados 

de fato há mais de 05 anos e que o demandado encontra-se em lugar 

incerto e não sabido. Juntou os documentos de fls. 11/14. O requerido foi 

citado por edital (fl. 17). Na sequência, decorrido o prazo para resposta, 

foi nomeado curador especial e apresentada contestação por negativa 

geral às fls. 21/22. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos 

processuais, legitimidade e interesse de agir, além do que ausentes 

preliminares, passo à análise do mérito da causa. Em relação ao pedido de 

divórcio, tem-se que com o advento da Emenda Constitucional nº 66/2010 

o divórcio poderá ser requerido por ambos os cônjuges (consensual) ou 

apenas por apenas um deles (litigioso) a qualquer momento, dispensando 

o prazo que era anteriormente previsto, razão pela qual inexiste qualquer 

óbice à decretação do divórcio pleiteado na peça inicial. Outrossim, a 

decretação do divórcio não trará nenhum prejuízo para o requerido, 

inclusive porque já está separado de fato da requerente há vários anos. 

ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, inciso I do NCPC, julgo 

procedentes os pedidos e decreto o divórcio de TAYANE KÁSSIA DE 

ARAUJO SANTOS e JOSÉ GAMBOGE NETO fazendo cessar todos os 

deveres inerentes ao casamento. A requerida voltará a usar o nome de 

solteira. Sem custas processuais, porquanto a parte autora é beneficiária 

da gratuidade da justiça. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento 

de 02 URH'S em favor do advogado Itiel Gomes Costa. Expeça-se o 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil competente. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000991-66.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE FERREIRA DA RESSUREIÇÃO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000991-66.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: VALCIR DOS SANTOS REQUERIDO: ELIETE FERREIRA DA 

RESSUREIÇÃO Trata-se de ação de divórcio litigioso proposta por VALCIR 

DOS SANTOS em face de ELIETE FERREIRA DA RESSUREIÇÃO, já 

devidamente qualificados nos autos. Durante a audiência de conciliação, 

as partes transacionaram sobre o objeto do litígio, requerendo a 

homologação deste Juízo. É o relatório. Decido. Ante o exposto, homologo 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015, por conseguinte, 

decreto o divórcio de VALCIR DOS SANTOS e ELIETE FERREIRA DA 

RESSUREIÇÃO, fazendo cessar todos os deveres inerentes ao 

casamento, devendo a mulher voltar a usar o nome de solteira. Sem 

custas e honorários. Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil competente. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001264-45.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL RODRIGUES PARENTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001264-45.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ABEL RODRIGUES PARENTE BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCOS LTDA por intermédio de seu advogado, ajuizou a 

presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de ABEL RODRIGUES 

PARENTE, ambos qualificados nos autos. Após regular tramitação do feito, 

consta dos autos pedido de desistência da parte autora a qual informou 

que não tem mais interesse no andamento processual, visto que o 

requerido efetuou o pagamento do débito (fl. 03). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Analisados os autos e considerando-se a 

desistência da parte autora, homologo-a e determino a extinção do 

presente feito, sem resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 

485, inciso VIII, do NCPC. Custas pela parte autora. Sem honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84759 Nr: 5950-34.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELFICO DE CASTRO 

MACHADO - OAB:43469, DENISE SILVA DIAS VIEIRA - OAB:22437

 Compulsados os autos, extrai-se que foi entabulado acordo entre as 

partes sem, contudo, ser intermediado pela Defensoria Pública, que 

assiste os menores exequentes (ref.80).

Desse modo, abra-se vista a Defensoria Pública e ao Ministério Público, 

sucessivamente, para manifestarem quanto ao referido acordo.

Com o retorno, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84761 Nr: 5952-04.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELFICO DE CASTRO 

MACHADO - OAB:43469, DENISE SILVA DIAS VIEIRA - OAB:22437

 Compulsados os autos, extrai-se que foi entabulado acordo entre as 

partes sem, contudo, ser intermediado pela Defensoria Pública, que 

assiste os menores exequentes (ref.102).

Desse modo, abra-se vista a Defensoria Pública e ao Ministério Público, 

sucessivamente, para manifestarem quanto ao referido acordo.

Com o retorno, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18524 Nr: 2355-71.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Cavalcante Dorta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 20.10.2010 – fl. 08, data do 

ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal. Quanto à 

atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no 

julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e do STJ, 

sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, incidem juros 

moratórios conforme os índices aplicáveis às cardenetas de poupança 

(artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), 

devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, 

desde quando devidas, de acordo com o INPC.Sem custas processuais, 

diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação 

da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52568 Nr: 2203-81.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ramos de Lima, Maria Conceição Leite 

Luz Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Aldair Carvalho - 

OAB:15122, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:OAB/MT 17.908

 DECISÃO

Defiro o pedido das partes e redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04 de Dezembro de 2018, às 18h00min.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20706 Nr: 657-02.2006.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gina Ferreira Rios, Leila Ferreira Rios, Osmar Goro 

Takahashi, Joel Ferreira Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, Paulo 

Egídio da Silva Abreu, Eracilde Salomão Kunde, Antônio Ribeiro Flor, Lúcia 

Mendes de Carvalho Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Souto Júnior - OAB:MG 

93598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078 - MT, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 DECISÃO

Sobre o pleito de extinção do feito por ausência de individualização do 

imóvel vindicado formulado na petição de fls. 519/531, postergo sua 

análise para o momento da prolação da sentença.

No tocante a realização de nova inspeção (pedido às fls. 519/531), 

entendo desnecessária, uma vez que os documentos de fls. 532/717 

foram admitidos, notadamente porque é lícito as partes produzirem prova 

documental em qualquer momento, até mesmo por ocasião da interposição 

de apelação.

 Em relação à produção de prova pericial, verifica-se que é cabível quando 

a alegação de fato em juízo depender de conhecimento técnico 

especializado.

 Todavia, no caso em apreço, a localização do título dos autores já está 

demonstrada pelas outras provas produzidas (documental e testemunhal), 

razão pela qual INDEFIRO o pedido de produção de prova pericial nos 

termos do artigo 464, §1º, inciso II, do NCPC, como também de expedição 

de ofício ao INTERMAT.

 Por fim, não havendo demais provas orais a serem produzidas, diante da 

desistência dos autores, declaro encerrada a instrução processual e 

determino a abertura de vista a parte autora e parte ré para, em prazos 

sucessivos de 15 dias, apresentarem razões finais escritas.

Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60011 Nr: 3294-75.2015.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Candido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622, Ronia Maria Barros 

Milhomem - OAB:8242

 Certifico para os devidos fins, que nesta data procedir a juntada da 

sentença e certidão de trânsito em julgado, no processo/código 10852, 

conforme determinado por este Juízo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19450 Nr: 3100-51.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Alves Gomes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19452 Nr: 3102-21.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18988 Nr: 2811-21.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a requerente foi intimada por edital, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção e nada apresentou aos autos, até a presente data. O referido 

é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97409 Nr: 1151-11.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Considerando o pedido retro, HOMOLOGO a desistência ao feito 

manifestada e, em consequência, extingo o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

 Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa.

 Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação da 

modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos 

contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, 

§3º, do NCPC.

 Após o transito em julgado, arquivem-se os autos.

 Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Registre-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97410 Nr: 1152-93.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simplício Francisco Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Considerando o pedido retro, HOMOLOGO a desistência ao feito 

manifestada e, em consequência, extingo o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

 Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação da 

modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos 

contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, 

§3º, do NCPC.

 Após o transito em julgado, arquivem-se os autos.

 Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Registre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68035 Nr: 2427-48.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augustinha Leite Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000481-53.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000481-53.2018.8.11.0059 ANDREIA RODRIGUES DA SILVA BANCO 

BRADESCO S.A. CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos as 

legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de novembro de 2018. 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50635 Nr: 539-15.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakeline Tavares Grecchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20732/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 539-15.2014.811.0059 (código 50635)

RELATÓRIO

Aqui se revela ação de busca e apreensão promovida por 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. em face de 

JAKELINE TAVARES GRECCHI.

A autora manifestou-se nos autos requerendo a homologação da 

desistência da ação com consequente extinção do feito, pleiteando, ainda, 

a expedição de ofícios para baixa das eventuais restrições sobre o 

veículo, bem como o recolhimento de eventual mandado expedido.

 DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Porto Alegre do Norte/MT, 27 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77773 Nr: 1537-75.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO SANTANA MORAIS 

- OAB:24933/O, JOELMA RODRIGUES ALVARES - OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paula Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto à impugnação apresentada pelo 

executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47813 Nr: 3592-38.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues dos Santos e Silveira dos Santos 

Ltda ME, Jesse Rodrigues dos Santos, Josue Rodrigues dos Santos, 

Elisângela Silveira dos Santos, Alcides Sousa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - 

OAB:17980-A, Marcelo Zaina de Oliveira - OAB:15935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para o fim de 

condenar os requeridos ao pagamento da importância de R$135.800,74 

(cento e trinta e cinco mil e oitocentos reais e setenta e quatro centavos) 

ao autor, com correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da 

ação, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., conforme disposto no 

artigo 406 do Código Civil, contados da data da citação

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Transitado em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.

Porto Alegre do Norte/MT, 21 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49819 Nr: 5469-13.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Vinaci Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Maria de Oliveira 

Fontes - OAB:MT25481-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5469-13.2013.811.0059 (código 49819)Nestes autos, tem-se 

procedimento de cumprimento de sentença em que o devedor apresentou 

impugnação, dizendo, em síntese, haver excesso de execução na 

pretensão do credor porque, nos cálculos do credor, teriam sido utilizado 

juros no percentual de 12% ao ano, mas, segundo o devedor, haveria lei 

dispondo de forma diversa, mais favorável ao devedor. Por causa disso, a 

impugnação veiculou o pedido para que fosse reconhecido o excesso e 

que fosse compensado o montante com “quantia devida pelo INSS”.Em 

resposta à impugnação, o credor alegou ter apresentado seus cálculos de 

acordo com a sentença transitada em julgado. Alegou ainda que o devedor 

não apresentou planilha de cálculo, deixando de declinar o valor 

devido(...)O comportamento da parte devedora merece maiores atenções 

por parte do Poder Judiciário, eis que, verifica-se que representa total 

desrespeito ao comando previsto no artigo 79 do Código de Processo 

Civil.É certo que a parte tem direito de recorrer e opor incidentes no 

processo. Mas esse direito não pode ser banalizado da forma como se 

utilizou o réu do incidente da impugnação. Veja-se que existe um torrencial 

número de exemplos de precedentes no Superior Tribunal de Justiça, 

inclusive em sede de Recurso Repetitivo, (...).A impugnação apresentada 

pelo réu é manifestamente infundada porque a todos os operadores do 

direito não é dado desconhecer a jurisprudência dos tribunais superiores 

formada em sede de Recurso Repetitivo e manifestar-se contra a sua 

observância, especialmente depois a vigência do novo Código de 

Processo Civil, que lhe emprestou o mesmo efeito de lei.Comportamentos 

como o representado na impugnação apresentada pelo réu devem ser 

coibidos energicamente.Em razão disso, REJEITO A IMPUGNAÇÃO, 

MANTENDO O VALOR INDICADO PELO CREDOR.CONDENO O RÉU AO 

PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA MÁ-FÉ COM FUNDAMENTO NO 

ARRIGO 79, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EQUIVALENTE A 5% DO 

VALOR DA CAUSA (QUE É O VALOR DA CONDENAÇÃO)Pratiquem-se os 

atos próprios para requisição do montante devido à parte autora.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109607 Nr: 7886-60.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Luiz Prieto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B/MT

 Trata-se de carta precatória oriunda da Comarca de Cuiabá/MT, para 

oitiva da testemunha TARZAN.

 Assim sendo, designo audiência para o dia 17 de dezembro de 2018, às 

12h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para cumprimento da 

missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109578 Nr: 7870-09.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iriston Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizangela Broch de Campos 

- OAB:13058, Enio Zanatta - OAB:13.318
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 Trata-se de carta precatória oriunda da Comarca de Primavera do 

Leste/MT, para oitiva da testemunha KAMILA APARECIDA RODRIGUES.

 Assim sendo, designo audiência para o dia 17 de dezembro de 2018, às 

12h45mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para cumprimento da 

missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103898 Nr: 4808-58.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEY SOARES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Ribeiro Filho 

- OAB:6868 OAB/TO, PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - 

OAB:20350/O

 Tendo em vista o teor da petição retro, abra-se vista ao Ministério para 

manifestação.

Com a vinda, tornem conclusos.

Outrossim, cadastre-se o advogado do acusado no sistema Apolo, para 

que receba as devidas intimações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 63058 Nr: 596-62.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Alves Ferreira, alcunha "Adalbertão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 (...)Dessa forma, tendo em vista o disposto na legislação supra, determino 

o perdimento do armamento apreendido e encaminhamento ao Comando do 

Exército para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou 

às Forças Armadas, na forma do artigo 25, do Estatuto do 

Desarmamento.Providencie-se o Gestor Geral o necessário para o 

encaminhamento da arma e munições apreendidas no presente feito para 

que sejam destinadas ao exército. Por outro lado, apresentada a resposta 

escrita, pela defesa constituída, dativa ou Defensoria Pública, os autos 

seguem à conclusão do juiz para exame de eventual absolvição sumária, 

nos termos do artigo 397 do CPP. São hipóteses de absolvição sumária: a) 

existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; b) existência 

manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo 

inimputabilidade; c) circunstância de o fato narrado evidentemente não 

constituir crime; d) extinção da punibilidade do agente; e) provada a 

inexistência do fato (Art.415, I, do CPP); f) provado não ser ele autor ou 

partícipe do fato (Art.415, II, do CPP).Portanto, não sendo caso de 

absolvição sumária (art. 397 do CPP) e inexistindo questão pendente de 

apreciação, declaro o feito saneado e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de janeiro de 2019, às 12h00 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), devendo constar do mandado que o 

interrogatório será realizado após a oitiva das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, sendo as alegações finais oferecidas na mesma 

solenidade. Intimem-se as partes e testemunhas arroladas. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 11751 Nr: 405-95.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmi Barros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Fillipe Alves da Rocha - 

OAB:41353/GO, Victor Hugo Peixoto Gondim Teixeira Leite - 

OAB:42085

 Autos de nº. 405-95.2008.811.0059 (código 11751)Vistos em correição 

parcial.Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a DALMI BARROS 

SILVA a suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, §2º, incisos II 

e IV combinado com artigo 14, inciso II do Código Penal.É o breve relatório. 

Decido.Consultando o caderno processual se verifica que, em que pese 

ter sido concedida a liberdade provisória ao réu Dalmi, não há qualquer 

informação nos autos de que o alvará de soltura foi devidamente 

cumprido. Assim, determino que seja oficiado ao Juízo da Comarca de 

Aparecida de Goiânia, para que preste informações quanto ao 

cumprimento ou não do alvará de soltura em favor do acusado.Noutra 

banda, constata-se que o processo é antigo, estando em tramite há mais 

de dez anos e, apresentando folhas desgastadas. Nada obstante, não tem 

razão o Ministério Público, não devendo seu pedido ser acolhido, pois não 

se verifica perigo aos autos. Ademais, em razão da impossibilidade 

técnica (ausência de setor especifico para tal finalidade e/ou empresa 

prestadora deste tipo de serviço) para conversão processo físico em 

eletrônico, o atendimento ao pedido traria mais morosidade ao trâmite 

processual e a outros trabalhos da Comarca, que devem ser otimizados 

para alcançar outros objetivos almejados. Sem prejuízo, considerando que 

o réu já apresentou sua resposta à acusação, bem como não havendo 

qualquer circunstância que autorize a absolvição sumária do acusado, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de dezembro de 

2018, às 13h30, horário oficial do Cuiabá/MT.Intime-se para 

comparecimento à audiência o Ministério Público e a defesa técnica do 

réu.Intime-se o acusado, expedindo-se a respectiva Carta Precatória para 

Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, atentando-se para o endereço 

constate na fl. 129.Intimem-se as testemunhas arroladas pelas 

partes.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Porto Alegre do Norte (MT), 

07 de agosto de 2018.MARCOS ANDRÉ DA SILVAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50080 Nr: 68-96.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Rufino de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus César Mesquita - 

OAB:5.036/MT

 Sentença

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor do acusado REINALDO RUFINO DE FREITAS pela 

suposta prática da conduta tipificada no artigo 147 e artigo 129, §9° do 

Código Penal, tendo o fato ocorrido em 02.01.2014.

A denúncia foi recebida na data de 19.02.2014 (fls. 69/69-v).

É o breve relato. Decido.

Da análise dos autos, verifico que os crimes em questão possuem pena 

máxima em abstrato de 03 (três) anos, possuindo, portanto, o prazo 

prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código 

Penal.

Todavia, ante os antecedentes criminais do acusado e as circunstâncias 

em que o crime, em tese, teria sido cometido, verifica-se que, em caso de 

condenação, a pena ficaria no máximo em 02 anos para o crime mais 

grave. Assim, considerando a pena aplicada, o lapso prescricional 

cominado seria de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP. 

Assim, denota-se que sobrevindo condenação ao acusado, fatalmente 

ocorrerá a prescrição retroativa.

No caso em tela, é forçoso observar que, da data do recebimento da 

denúncia (19.02.2014 – fls. 69/69-v) até o presente momento, já se 

transcorreram mais de 04 (quatro) anos.

Portanto, sendo factível o futuro reconhecimento da prescrição retroativa, 

com base na provável pena a ser aplicada ao acusado em caso de 

condenação, a persecução penal torna-se irrazoável, possibilitando o 

reconhecimento da prescrição virtual.

 Ante o exposto, ex officio, DECLARO extinta a punibilidade do acusado 

REINALDO RUFINO DE FREITAS pela perda da pretensão punitiva estatal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46183 Nr: 1992-79.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSLa"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 SENTENÇA

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor do acusado ADÃO DOS SANTOS LIMA pela suposta 

prática da conduta tipificada no artigo 129, §9°, e artigo 147, ambos do 

Código Penal, em desfavor da vítima Lúcia Maira dos Santos Araújo, tendo 

o fato ocorrido em 24.05.2012.

A denúncia foi recebida na data de 12.06.2013 (fls. 42).

É o relatório. Decido.

Da análise dos autos, verifico que os crimes em questão possuem pena 

máxima em abstrato de 03 (três) anos, possuindo, portanto, o prazo 

prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código 

Penal.

Todavia, ante os antecedentes criminais do acusado e as circunstâncias 

em que o crime, em tese, teria sido cometido, verifica-se que, em caso de 

condenação, a pena ficaria no máximo em 02 anos para o crime mais 

grave. Assim, considerando a pena aplicada, o lapso prescricional 

cominado seria de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP. 

Assim, denota-se que sobrevindo condenação ao acusado, fatalmente 

ocorrerá a prescrição retroativa.

No caso em tela, da data do recebimento da denúncia (12.06.2013) até o 

presente momento já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, o que 

denota que, sobrevindo condenação, fatalmente ocorrerá a prescrição 

retroativa.

Portanto, sendo factível o futuro reconhecimento da prescrição retroativa, 

com base na provável pena a ser aplicada ao acusado em caso de 

condenação, a persecução penal torna-se irrazoável, possibilitando o 

reconhecimento da prescrição virtual.

Ante o exposto, ex officio, DECLARO extinta a punibilidade do acusado 

ADÃO DOS SANTOS LIMA, pela perda da pretensão punitiva estatal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62127 Nr: 162-73.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valquimar Fiaro Conceição, vulgo "Roquimar"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 336/2018 originário da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Tendo em vista a certidão de óbito de ref.87, nos termos do artigo 62 do 

CPP, abra-se vista ao MPE para manifestação.

 Com a vinda, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49110 Nr: 4820-48.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avilo Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 336/2018 originário da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Tendo em vista o teor da certidão do Oficial de Justiça de ref.92, abra-se 

vista ao MPE para manifestação.

 Com a vinda, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58651 Nr: 2560-27.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otasio Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 336/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

Cumpram-se as determinações contidas na sentença retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63051 Nr: 589-70.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozeias Pacheco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a OZEIAS PACHECO DOS 

SANTOS a prática da conduta prevista no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03.

Devidamente citado, o réu ofertou defesa preliminar.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do acusado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 de maio de 2019, às 16h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se mandado de intimação às testemunha arrolada pela acusação.

Outrossim, expeça-se mandado de intimação ao réu para interrogatório.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13757 Nr: 235-10.2012.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano de Souza Malfato, Sílvia Baldisera Malfato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter A A Friedrichs e sua esposa, Willi Nagel 

e sua esposa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Herrera de Oliveira - 

OAB:14.867/MT, Orlando Geraldo de Oliveira - OAB:18619-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anelise Inês Andruchak - 

OAB:15178/O/MT, Elcio Lima do Prado - OAB:4757, Elizangela Braga 

Soares Altoé - OAB:16.126/O

 DECLARO o herdeiro CRISTIAN SILVA FRIEDRICHS habilitado nos autos, 

em sucessão ao falecido, consoante disposto no artigo 691 do Código de 

Processo Civil.PROCEDA a anotação no sistema e na capa dos autos. 

DECLARO nula a citação por edital do réu Walter A. A. Friedrichs, e 

válidos todos os demais atos praticados no presente feito, pelo princípio 

da instrumentalidade e princípio do aproveitamento processual, vez que 

não resultaram nenhum prejuízo à parte requerida.Isso porque, o sucessor 

do requerido, ora habilitado aos autos, compareceu espontaneamente no 

processo e apresentou sua peça defensiva, estando, assim, o vício em 

questão devidamente sanado.Outrossim, verifico que a preliminar de 

ilegitimidade ativa pela ausência de preenchimento dos requisitos 

indispensáveis à aquisição da propriedade pelo instituto do usucapião 

extraordinário, apresentada na contestação de fls.140/151, confunde-se 

totalmente com o mérito, portanto, será deliberada por ocasião do 

julgamento meritório. Por fim, INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento, e para 
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apresentarem, caso requeiram a produção de prova oral em audiência, o 

rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir desta decisão, contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, 

lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 

do CPC, bem como deverá ser observado o número máximo de 

testemunha disposto no art. 357, § 6º, do mesmo Diploma Legal. Uma vez 

ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou sem manifestação 

das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências. Porto dos Gaúchos, 26 de novembro de 2018. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21339 Nr: 381-17.2013.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacilda Apolinário Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8435/MT

 Vistos e examinados os presentes autos de PROCESSO CRIME, 

registrados sob nº 381-17.2013.811.0019, Código 21339.

D E S P A C H O

Vistos – Ofício Circular n. 336/2018-CSC-CGJ “Semana da Justiça pela 

Paz em Casa”.

Processo em ordem.

SOLICITE-SE ao juízo deprecado informações acerca do cumprimento da 

Carta Precatória expedida.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 26 de novembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44019 Nr: 2417-56.2018.811.0019

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ricardo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tamara Soares de Souza - 

OAB:24002/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a regulamentação prevista na Instrução Normativa SCA n. 

02/2011, mormente acerca do procedimento a ser adotado para restituição 

de valores de custas judiciais, taxas judiciárias e diligências de oficial de 

justiça, DETERMINO a INTIMAÇÃO DO POSTULANTE para que translade as 

cópias necessárias a respectiva formação do procedimento administrativo 

na Diretoria do Foro desta Comarca, uma vez que indispensável para o 

encaminhando ao setor responsável pelo pagamento.

Após, sendo tudo cumprido, ARQUIVE-SE os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43341 Nr: 2031-26.2018.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lucas Dias Batista, representado por Maurina Dias 

Cirilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Batista do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willy Alberto Heitmann Neto - 

OAB:20763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade do CPF do executado para realização da 

penhora via BACENJUD, INTIMO o exequente através de seu advogado 

para no prazo legal informe o CPF do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43466 Nr: 2105-80.2018.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augusto Pereira da Silva e outro, representados 

por Jocélia Pereira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Juara-MT - OAB:

 Vistos.

Em atenção ao parecer ministerial de ref. 15, nomeio o causídico Dr. 

TOBIAS PIVA, OAB-MT sob o nº 20730-O, para patrocinar os interesses 

dos infantes João Augusto Pereira da Silva e Eduardo Pereira da Silva, 

neste ato representados por sua genitora Jocelia Pereira Santana, nos 

termos e prazos legais.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirto, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em momento oportuno.

Promova o devido cadastramento do causídico no sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22413 Nr: 437-16.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual - Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, 

anotado em cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados 

da Fazenda Pública.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão.Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente.Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de 

preclusão.Oportunamente, tornem os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28947 Nr: 602-92.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS0, WDS, LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que já houve recente pesquisa junto ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 691 de 732



sistema INFOJUD (certidão de ref. 75), motivo pelo qual INDEFIRO o pleito, 

sobretudo porque as informações constantes nos memoriais não são 

alterados/atualizados.

Portanto, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25692 Nr: 759-02.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Batista Gianezini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hassuda Comércio e Atacadista e 

Representações LTDA ME, Carlos Ernesto Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadja Laura Pleutim de Deus - 

OAB:10382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ulisses Duarte Júnior - 

OAB:7459-A/MT, Vanderlei Nezzi - OAB:8452/MT

 Vistos.

Os autos foram remetidos à conclusão, noticiando a existência de recurso 

de Agravo de Instrumento interposto pelo primeiro requerido HASSUDA 

COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA – ME.

Sendo assim, nos termos do artigo 1.018, §1º, do Código de Processo 

Civil, MANTENHO A DECISÃO AGRAVADA, pelas razões fáticas e 

jurídicas que a embasaram.

No mais, visando regular prosseguimento do feito, INTIME-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos cópia da 

decisão de recebimento do referido recurso interposto, para fins de 

verificar se fora atribuído efeito suspensivo.

Ultimada a aludida providência, cumpra-se integralmente a decisão de ref. 

75.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45033 Nr: 2941-53.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Tarciso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PEREIRA BATISTA - 

OAB:24433-O

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 10, NOMEIO o douto Advogado Dr. 

DIOGO PEREIRA BATISTA, inscrito na OAB/MT sob o n° 24433-O, para 

patrocinar os interesses do acusado CLEITON TARCISO DA SILVA, nos 

termos e prazos legais.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Registro, ainda, que os devidos honorários serão regularmente arbitrados 

em sede de sentença penal.

Promova o devido cadastramento do(a) causídico(a) no sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45056 Nr: 2955-37.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Credicitrus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marçal Vinicius Braga Presotto, Lincoln Michel 

Braga Presotto, Thiago André Braga Presotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reginaldo Martins de Assis - 

OAB:34709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IntimO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

o f i c i a l  d e  j u s t i ç a ,  p o r  i n t e r m é d i o  d o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato deprecado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26509 Nr: 1064-83.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson da Cruz Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERSON DA CRUZ SOUZA, Cpf: 

05190682110, Rg: 2342180-0, Filiação: Izolete de Jesus Fagundes da Cruz 

e Ademir Rodrigus de Souza, data de nascimento: 14/07/1994, 

brasileiro(a), natural de Tabaporã-MT, solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone 66-8421-1726. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇACuida-se de Termo Circunstanciado instaurado em 

face de VANDERSON DA CRUZ SOUZA, qualificado nos autos, como 

incurso nas sanções do(s) artigo(s). 310, caput, da Lei n. 9.503/97 

(Código de Trânsito Brasileiro).Relatório dispensado nos termos do Art. 81, 

§3º, da Lei 9.099/95.2. FUNDAMENTAÇÃOO fato típico sob o qual recai ao 

increpado é o disposto no art. 310, caput, da Lei n. 9.503/97 (Código de 

Trânsito Brasileiro), cuja pena máxima é de 1 (um) ano de detenção.Cabe 

inicialmente verificar a possível ocorrência da prescrição por ser matéria 

de ordem pública (art. 61 do CPP) e, em decorrência do lapso temporal do 

trâmite processual. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado 

em virtude de não ter sido exercido dentro do prazo legal, ou seja, diante 

da inércia do Estado, ocorre a extinção da punibilidade. No presente caso, 

por estar se analisando o período compreendido entre a data da 

consumação do crime (em regra) e, antes do trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória, será verificada a prescrição da pretensão 

punitiva (art. 109 do CP).Nesse sentido, deve-se atentar que a prescrição 

deve ser analisada em relação a cada delito isoladamente, de sorte que, 

caso haja eventual concurso de crimes, a soma ou o aumento das penas 

não serão considerados para o cálculo do prazo prescricional (art. 119 do 

CP e Súmula 497 STF). Outrossim, na prescrição da pretensão punitiva, 

em especial da prescrição em abstrato, deve-se levar em atenção o termo 

inicial da contagem (em regra a consumação do delito), bem como os fatos 

interruptivos (Art. 117 do CP) e a pena abstrata prevista com os 

respectivos prazos (art. 109 do CP). Aliás, vale ressaltar que “ são 

reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao 

tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, 

maior de 70 (setenta) anos” – CP, art. 115.Trazendo as informações e 

regramentos ao presente caso, passa-se a análise quanto à prescrição 

da pretensão punitiva propriamente dita, ou em abstrato, do delito narrado 

na inicial.Quanto ao delito narrado e as condições pessoais do agente, a 

legislação prevê um prazo prescricional de 4 (quatro) anos e a redução do 

referido período pela metade quando menor de 21 anos na data dos fatos 

– art. 115, do CP, respectivamente, levando-se então o prazo prescricional 

para 2 (dois) anos.No presente caso, tomando-se que o marco inicial é da 

consumação do crime que se deu em 08/12/2014 e, até a presente data 

(27/11/2018) não houve quaisquer causas interruptivas da prescrição 

(art. 117 do CP), ou seja, transcorrendo um prazo superior aos 2 (dois) 

anos (prazo prescricional aplicável na espécie), tem-se que houve a 

ocorrência da prescrição punitiva estatal, devendo ser reconhecida a 

extinção da punibilidade do delito insculpido no art. 310, caput, da Lei n. 

9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em favor do increpado, nos 

termos do Artigo 107, IV, do Código Penal. 3. DISPOSITIVOIsto posto, 

considerando que em relação ao delito previsto no art. 310, caput, da Lei 

n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) ocorreu o advento da 
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prescrição da pretensão punitiva do Estado, subsumindo-se tais 

ocorrências ao disposto no art. 109, inciso V, c/c art. 115, ambos do 

Código Penal pátrio, e com fundamento no disposto no art. 107, IV, do 

citado diploma legal, DECLARO POR SENTENÇA, em consonância com o 

parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do autor do fato 

VANDERSON DA CRUZ SOUZA, pelo advento da Prescrição da pretensão 

punitiva do Estado, a fim de que esta produza seus jurídicos e legais 

efeitos.É de se ressaltar, ainda, que a pena de multa quando for 

alternativa ou cumulativamente cominada ou aplicada é atingida pela 

prescrição no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa – CP, art. 

14, II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença 

absolutória, informando-lhe o número do presente feito (artigo 974 e 1453 

da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do 

acusado, bastando a intimação do seu defensor. Caso não haja defensor 

nomeado, intime-se via edital.Transitada esta em julgado, encaminhem os 

presentes autos ao arquivo definitivo.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”.P. I. Cumpra.Ciência ao MPE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dulcinéia dos Santos 

Morimã, digitei.

Porto dos Gaúchos, 27 de novembro de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21458 Nr: 492-98.2013.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Holivar Antonio da Silva Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - 

OAB:4950/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a defesa do acusado para apresentar 

os memoriais no prazo legal.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19446 Nr: 329-32.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Alves de Carvalho 

Vaz - OAB:22327/O

 Diante do exposto, obediente à decisão do nobre Conselho de Sentença, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia e 

ABSOLVO o acusado João Batista de Carvalho, qualificado nos autos, do 

crime disposto no artigo 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal.Como se 

trata de sentença absolutória, e considerando que, como bem dispõe o 

artigo 596 do Código de Processo Penal, a apelação da sentença 

absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade, 

ficando naturalmente cessada a necessidade da prisão. Considerando 

que, no caso, respondeu ao processo em liberdade, autorizo-o a aguardar 

eventual recurso do Ministério Público em liberdade.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se, com baixas e anotações.Dou a presente 

por publicada neste ato. Presentes intimados. Registre-se. Oficie-se. 

Comuniquem-se, inclusive ao Cartório Distribuidor e Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso. Dê-se baixa na culpa. 

Cumpra-se. Cumpridas todas as deliberações, arquivem-se.São Félix do 

Araguaia – MT, Plenário do Tribunal do Júri, aos vinte e sete do mês de 

novembro do ano de dois mil e dezoito.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza Presidente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147045 Nr: 3152-95.2018.811.0017

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablio Aalmeida de Sá Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT, 

Janailza Taveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA PRICILA BICUDO RINALDI 

- OAB:21481/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise preliminar das condições da ação, constato que o Impetrante 

não indicou a autoridade coatora que agira com ilegalidade ou abuso de 

poder, apenas a pessoa jurídica a qual está vinculada, em 

desconformidade com o determinado no caput do artigo 6° da Lei Federal 

n° 12.016/2009, in verbis:

 “Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos 

estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com 

os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e 

indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à 

qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições”.

 Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO ao Impetrante que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando a Autoridade Coatora que ocasionara o suposto ato ilegal 

ou com abuso de poder, com sua respectiva qualificação, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos 

conclusos para deliberações.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41871 Nr: 2263-83.2014.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Job Diniz Viecili

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que foi feito equivocadamente carga dos autos em epígrafe à 

Dra. RAIZZA SOUSA MATOS SOARES, OAB/MT 14780/O. Registro que o 

presente feito encontra-se Arquivado, motivo pelo qual a D. Advogada foi 

intimada via DJE nos termos que regem o provimento n° 38/2015 -CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38922 Nr: 2656-42.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:OAB/MT 10296

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal instaurada para apurar o crime de contravenção à 

vias de fato (artigo 21 da Lei nº 3.688/41, aplicando-se lhe as disposições 

da Lei nº. 11.340/2006), tendo como denunciado WENDER DA SILVA 

FERREIRA, devidamente qualificado.

Narram os autos que o crime ocorreu em 30 (trinta) de agosto de 2013, 

sendo que o recebimento da denúncia se deu em 13 de agosto de 2015 

(fls. 50/52), sendo este o único marco interruptivo da prescrição.

É o relato. Fundamento.

Decido.

 Analisando os autos, verifica-se que o delito foi praticado em julho de 

2013 e consta apenas uma causa interruptiva do prazo prescricional, nos 

termos do artigo 117 do Código Penal, que se deu em agosto de 2015 (vide 
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decisão de fls. 50/52).

O crime em apreço é punido com pena máxima cominada em abstrato de 6 

(seis) meses de detenção, de modo que prescreve em 3 (três) anos, 

conforme redação do artigo 109, VI do Código Penal.

Verifica-se que já se passaram mais de 3 (três) anos da causa 

interruptiva da prescrição, sendo que o art. 109, inciso VI, do Código 

Penal, preceitua que a prescrição ocorrerá para penas inferiores a 1 (um) 

ano, em 3 (três) anos, conforme mencionado.

Sendo matéria de ordem pública, mister se faz o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, tendo em vista o decurso do 

lapso temporal supracitado.

DISPOSITIVO.

I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, extingo a 

punibilidade de WENDER DA SILVA FERREIRA, nos termos do dos artigos 

107, IV c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal, para reconhecer o 

implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

 II. Ciência ao Ministério Público.

III. Após, certificado o trânsito em julgado arquive-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 IV. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 5975 Nr: 231-33.1999.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Quirino da Silveira, Ignês Jacinto Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Porto, Maria Alzira Bonbonati Porto, 

Agrovás - Agropecuária Vale do Rio Suiá S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6.456-A, Romes da Mota Soares - OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso - OAB:6522/MT, Hugo Samuel Alovisi - OAB:2593-MT, João 

Celestino Corrêa da Costa Neto - OAB:4.611/MT

 Vistos.

Ciente do Acórdão do TJMT de fls. 3.093/1.105, do julgamento dos 

embargos de declaração de fls. 3.137/3.143, dos embargos infringentes 

de fls. 3.332/3.349 e embargos de declaração de fls. 3.411/3.434.

Ciente da decisão monocrática de fls. 3.572/3.573v, proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Certidão de Trânsito em Julgado às fls. 3.574.

Dessa forma, ante o retorno dos autos, intimem-se as partes para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44313 Nr: 1010-26.2015.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lincoln Junqueira Azevedo Netto, Renata Amendola 

Gurgel do Amaral Junqueira de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Eurides Ferreira, Dhiogo Falcão Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Vistos.

Tendo em vista que a Portaria n° 1420/2018-PRES do TJMT alterara o 

horário do expediente do dia 19.12.2018 para o período matutino, resta 

prejudicada a oralidade designada anteriormente para esta data, motivo 

pelo qual REDESIGNO-A para o dia 14 de dezembro de 2018, às 16h30min. 

(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar 

as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142008 Nr: 146-80.2018.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joemar Luz e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rejane Souza e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo da Silva Moraes - 

OAB:31430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que na oralidade agendada somente a parte autora se 

fez presente, por meio de sua Advogada, muito embora a parte requerida 

tenha sido devidamente citada/intimada, conforme certidão de fls. 65. 

Assim, devolvo os autos à Segunda Vara para integral cumprimento da 

decisão de fls. 33/34.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51565 Nr: 1051-22.2007.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Barranco Ladeia, Espólio de João da Silva Ladeia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Victor Ladeia - 

OAB:OAB/MT 23.129, José Vieira da Silva Filho - OAB:4478, Kamilla 

Ladeia Segatto - OAB:OAB/MT 19.908, Leandro Ladeia Segatto - 

OAB:29975, Manuela Vieira da Silva - OAB:14.379, Thiago Cruz 

Furlanetto Garcia Barbosa - OAB:13607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Araújo Barbosa 

- OAB:9.847-MT., Rosalvo Pinto Brandão - OAB:2255-B

 Autos: 1051-22.2007.811.0098

Código nº. 51565.

Vistos.

Considerando a petição acostada às fls. 1025/1027, apresentando os 

cálculos atualizados e pleiteando por uma possível tentativa de acordo, 

intime-se a parte requerida para manifestar-se acerca do que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Porto Esperidião-MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23108 Nr: 9-16.1999.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felix Lustig

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Porto 

Esperidião/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Arlete Senhorinha Alves da Cruz - OAB:4440/MT, 

Douglas Alves da Cruz - OAB:5059/MT, Sergio Antonio Rosa - 

OAB:MT/4153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B/MT

 Processo n° 9-16. 1999.811.0098

Código. 23108

Vistos.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para manifestar-se acerca da 

certidão de fls.489 e documentos acostados às fls. 493/495, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 54543 Nr: 973-81.2014.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRIA MARA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 973-81.2014.811.0098

Código. 54543

Vistos.

 Considerando o edital de citação e certidão de fls.97/99, intime-se a parte 

requerente para manifestar-se acerca do que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28382 Nr: 475-58.2009.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gouveia Santos, Alimiro Bento dos 

Santos, Genesio Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918, Kamill 

Santana Castro e silva - OAB:11887, Nelson Feitosa - OAB:3839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Collégio Alves - 

OAB:5403/MT, Anne Christinne de Lima Viegas Collégio Alves - 

OAB:5793/MT, Demétrio Francisco da Silva - OAB:12495, ROGERIO 

PAZ LIMA - OAB:18575/GO

 Processo n° 475-58.2009.811.0098

Código. 28382

Vistos.

 Considerando a certidão retro, intime-se a parte autora para 

manifestar-se acerca do que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53449 Nr: 37-56.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. REMEDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 37-56.2014.811.0098

Código. 53449

Vistos.

 Considerando o pleito de fl.47, defiro-o, de modo que seja incluído como 

devedor solidário o sócio proprietário Paulo Remédio no polo passivo da 

presente ação de execução fiscal.

Após, tendo em vista que o referido sócio já fora citado pessoalmente 

conforme demonstrado às fls. 30-v, intime-se a parte autora para 

manifestar-se no prazo legal, acerca do que entender de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30335 Nr: 1388-06.2010.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Batista de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 Processo n° 1388-06.2010.811.0098

Código. 30335

Vistos.

 Considerando as informações juntadas às fls. 212/213, intime-se a parte 

requerente para manifestar-se acerca do que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43159 Nr: 2122-98.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI DUARTE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Ferreira da Silva - 

OAB:43.919/MT, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:17671/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, a fim de CONCEDER à parte autora o 

benefício do AUXÍLIO DOENÇA, nos termos do art. 33 e 61, da Lei 

8.213/91, no valor de 91% (noventa e um por cento) sobre o salário de 

benefício, nunca inferior a um salário mínimo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53047 Nr: 4174-33.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Como a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, não há que se falar em condenação aos 

encargos da sucumbência.Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54742 Nr: 383-22.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 
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NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Como a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, não há que se falar em condenação aos 

encargos da sucumbência.Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55078 Nr: 507-05.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erivan Bezerra Lins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Como a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, não há que se falar em condenação aos 

encargos da sucumbência.Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55375 Nr: 624-93.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONDINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Como a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, não há que se falar em condenação aos 

encargos da sucumbência.Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52385 Nr: 3794-10.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindanor de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para o fim de condenar o INSS a implantar o benefício de 

Aposentadoria Rural por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da 

autora LINDANOR DE LIMA, com termo inicial a Data da Entrada do 

Requerimento administrativo - DER.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52339 Nr: 3767-27.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES ESTEVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional Do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Como a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, não há que se falar em condenação aos 

encargos da sucumbência.Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57942 Nr: 1687-56.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:6.259B

 Nos termos do Provimento 057/2008/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Ré, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que 

apresente alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52103 Nr: 3614-91.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Lopes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código Processo Civil. Por força 

da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, observado, no entanto, a condição 

suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade concedida, nos 

termos do art. 98, § 3º, do referido estatuto processual. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50463 Nr: 2708-04.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código Processo Civil. Por força 

da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, observado, no entanto, a condição 

suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade concedida, nos 

termos do art. 98, § 3º, do referido estatuto processual. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32566 Nr: 1336-59.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sanção Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face 

da sentença lançada nos autos.

 Aduziu a parte embargante que houve contradição no que diz respeito à 

decisão deste juízo frente às provas colacionadas pelo ora embargante.

Pede a correção do vício apontado e a reforma da sentença a fim de que o 
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instituto requerido seja condenado ao pagamento do salário de benefício 

em favor da parte autora, haja vista que esta possuía recolhimento em 

CTPS e não se trata de segurado especial.

 Instado a se manifestar, o INSS permaneceu inerte.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Analisados os autos, observo assistir razão ao embargante, haja vista a 

contradição contida no dispositivo da sentença.

 Assim, retifico parte do dispositivo da sentença, a saber: onde se lê: “[...] 

um salário mínimo por mês [...]”, leia-se “[...] um salário de benefício por 

mês [...]”.

 No mais, mantenho a sentença incólume.

 Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, para sanar a contradição 

existente, retificando-se a importância (salário de benefício) a ser paga 

pelo INSS em favor do autor.

 Considerando-se a interposição de recurso de apelação pelo INSS, 

recebo-o, mantenho a tutela antecipada por seus próprios fundamentos.

 Intime-se o apelado para manifestação acerca de eventual concordância 

com a desistência do referido recurso, bem como apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33220 Nr: 494-45.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kesley Santiago Costa, SAMUEL FREITAS DOS 

ANJOS, EDENILTON RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 Converto o julgamento em diligência.

 Certifique-se a Secretaria a apresentação de alegações finais pelos 

acusados Edenilton e Samuel, haja vista que apenas o acusado Kesley 

apresentou memoriais.

 Em caso negativo, intimem-se as defesas técnicas para tal.

 Por fim, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58527 Nr: 2033-07.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPAO GRANDE ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZIS MESSEM LAMAR NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleandra F. de Souza - 

OAB:6249/MT, Flaviano K. Taques Figueiredo - OAB:7348/MT, 

Marcelo Pereira de Lucena - OAB:16528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Citação e Intimação. 

Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao 

sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34912 Nr: 1625-58.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:MT 18.2987 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por se tratar, todavia, 

de parte beneficiária da gratuidade de justiça, resta suspensa a execução 

destes valores, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34956 Nr: 1663-70.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davina Alves Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por se tratar, todavia, 

de parte beneficiária da gratuidade de justiça, resta suspensa a execução 

destes valores, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos.P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31350 Nr: 1465-04.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Deusiano Ferreira 

dos Santos, para devolução dos autos nº 1465-04.2012.811.0079, 

Protocolo 31350, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30805 Nr: 710-77.2012.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMA, SRdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Karuliny Alves Josevicius 

- OAB:20.264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INFORMAR ao patrono da parte 

requerente, que os autos se encontram disponíveis para carga nesta 

secretaria pelo prazo de 05 dias, conforme pedido retro, juntado em 
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26/11/2018. Decorrido o prazo, os autos retornam ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55838 Nr: 1412-13.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA, 

ILSON PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono (a) da parte requerente, para que se manifeste acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 27/11/2018 , ref. 29. Caso 

concorde deverá providenciar o depósito da diligência Complementar do 

Sr. Oficial de Justiça no importe R$ 75,00, mediante Guia a ser retirada no 

site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao.

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N° 10/2018/DF - Torna público o RESULTADO FINAL, dos 

classificados do II Processo Seletivo com a finalidade de cadastro de 

reserva de pessoas físicas na área de Psicologia, cujo procedimento 

obedecerá às regras estabelecidas no edital 04/2018

* O Edital n° 11/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL N° 11/2018/DF - Torna público o RESULTADO FINAL, dos 

classificados do II Processo Seletivo com a finalidade de cadastro de 

reserva de pessoas físicas na área de Fisioterapia, cujo procedimento 

obedecerá às regras estabelecidas no edital 03/2018.

 * O Edital n° 11/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9154 Nr: 1233-15.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Marques de Oliveira, Maria de Fatima Sales de 

Oliveira, Leide Sales de Oliveira, Jovair Sales de Oliveira, Devair Sales de 

Oliveira, Ezinete Sales de Oliveira, Pedro Marques de Oliveira, Antonio 

Manoel Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em contato telefônico com o(a) COREJ, fui 

informado que a RPV em nome de Valéria Aparecida da Silva, no valor de 

R$ 1.521,05, encontra-se seguindo o rito normal de andamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49372 Nr: 3614-78.2017.811.0052

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 3614-78.2017.811.0052 – Código 49372 Campanha Semana 

da Justiça pela Paz em CasaVistos etc., É O RELATO DO NECESSÁRIO. 

DECIDO.A decisão de concessão de medidas protetivas de urgência à 

ofendida/vítima são específicas para proteção da mulher vítima de 

violência doméstica – Lei n. 11.340/06, e impõe restrição à liberdade do 

suposto ofensor/autor do fato. Portanto, não pode se prolongar 

infinitamente no tempo, mormente quando se mostrar desnecessária e 

inadequada a sua manutenção.A desistência do prosseguimento do 

processo, ainda que tácita, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda.Compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a 

ação e medidas protetivas de urgência da Lei n. 11.340/06, dispondo do 

direito que é garantido constitucionalmente, observados os requisitos da 

legislação processual.Isso posto e considerando o desinteresse no 

prosseguimento e o tempo transcorrido desde da concessão, REVOGO as 

medidas protetivas de urgência outrora deferidas e consequentemente, 

EXTINGO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo 

único, e 485, VIII e § 5º do NCPC c/c art. 3º do CPP.Deixo de condenar a 

parte no pagamento das taxas, custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, diante da natureza da ação objeto da Lei n. 

11.340/06, o disposto em seu art. 3º e art. 28, na Convenção de Belém do 

Pará, firmada para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, bem como na CRFB/88, a qual dispõe que as 

mulheres em situação de violência devem ter livre acesso à justiça.Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com o traslado de cópias reprográficas 

necessárias para os autos da ação penal, caso existente.Prescindível o 

Registro no caso – art. 317, § 4º da CNGC, “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41128 Nr: 1445-55.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº 1445-55.2016.811.0052 – Código 41128

Vistos etc.,

Dê-se VISTA ao Ministério Público para apresentar memoriais finais, 

conforme requerido à ref. 59.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12353 Nr: 190-72.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jona Maria da Vitória

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código 12353)

Vistos etc.,

Considerando a concordância das partes, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, para 

HOMOLOGAR os cálculos presentados pela parte exequente, os quais 

fazem partes integrantes desta decisão.

P.R.I.

 Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à 
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autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, 

CPC/2015).

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30598 Nr: 447-29.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Barboza de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código 30598)

Vistos etc.,

Considerando a concordância das partes, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, para 

HOMOLOGAR os cálculos presentados pela parte exequente, os quais 

fazem partes integrantes desta decisão.

P.R.I.

 Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, 

CPC/2015).

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12643 Nr: 483-42.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria de Jesus Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código 12643)

Vistos etc.,

Considerando a concordância das partes, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, para 

HOMOLOGAR os cálculos presentados pela parte exequente, os quais 

fazem partes integrantes desta decisão.

P.R.I.

 Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, 

CPC/2015).

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31613 Nr: 71-09.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lourenço Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31613

Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 30 (TRINTA) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9654 Nr: 472-81.2008.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Marta dos 

Reis Cruz, WTRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilson Caria Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11250 Nr: 576-39.2009.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GELSON APARECIDO DA SILVA, Cpf: 

93318162191, Rg: 1216420, Filiação: Agnaldo Siebre da Silva e Linete 

Santos Silva, data de nascimento: 15/05/1980, brasileiro(a), natural de Rio 

Branco-MT, convivente, vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A 

PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré GELSON 

APARECIDO DA SILVA já qualificada nos autos, para o CONDENAR pela 

prática dos crimes previstos nos artigos 244 do Código Penal. Resolvido o 

mérito, passo à individualização/fixação da(s) pena(s) – CRFB/88, art. 5º, 

XLVI -, fazendo-a de acordo com as conclusões suso – CPP, art. 387, I a 

III; CP, arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada atendendo-se ao critério 

do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as 

circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de 

diminuição e de aumento” - CP, art. 68.DA DOSIMETRIA DA PENAA pena 

prevista para o crime de abandono material é, de acordo com o art. 244, 

de detenção de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.1ª FASE:Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se 

que:1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal.2) antecedentes: 

por força da súmula 444, STJ, deixo de considerá-los.3) conduta social: 

não há nos autos como aferir a conduta social do acusado.4) 

personalidade: não há como aferir, sendo que nos autos não consta 

nenhuma verificação especializada.5) motivos: próprios do crime.6) 

circunstâncias: próprias do crime.7) consequências: próprias do crime.8) 

comportamento da vítima: inexistente.Dessa forma, notando-se que não há 

nenhuma circunstância negativa, FIXO a pena base no mínimo legal, ou 

seja, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.2ª 

FASE:Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a 
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pena intermediária em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.3ª 

FASE:Ausentes causas de diminuição e causas de aumento de pena, 

FIXO A PENA FINAL EM 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA.DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENATendo em 

vista que a pena final ficou abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão e que 

trata-se de réu primário, a pena será cumprida em REGIME INICIALMENTE 

ABERTO.DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADEConcedo ao 

condenado o direito de decorrer em liberdade, visto que, uma vez que já 

está solto, não há alteração fática que autorize sua prisão.DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA Presentes os requisitos objetivos e subjetivos 

descritos no artigo 44 do Código Penal, e valendo-se da regra disposta no 

§ 2º, primeira parte, do citado artigo, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por um pena restritiva de direito, consistente em prestação de 

serviço à comunidade, a ser especificada pelo juízo da 

execução.DISPOSIÇÕES COMUNSAtendendo à dosimetria da pena e, 

principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 

1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - CP, art. 60, 

caput e § 1º c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando 

da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de 

transitada em julgada a sentença – CP, art. 50.CONDENO o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, todavia, SUSPENDO sua 

exigibilidade no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 

1.060/50.REVOGO a decisão de fls. 183, que determinou a 

digitalização/virtualização do presente feito, em face da orientação da 

Corregedoria Geral de Justiça – CGJ exarada no termo de correição da 

Comarca de Rio Branco/MT em 16/03/2018.CIENTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO 

PÚBLICO – CPP, art. 390 -, em havendo, intime o querelante ou o 

assistente – CPP, art. 391 -, fazendo a intimação da parte ré e a defesa 

técnica na forma do CPP, art. 392, I a VI e §§; CNGC, art. 1.420 e ss. e art. 

1.692 e ss.Advirto que no “ato de intimação pessoal do réu, ser-lhe-à 

indagado se deseja recorrer da sentença. Expressado o desejo de 

fazê-lo, o oficial de justiça ou o gestor(a) reduzirá a termo a sua 

manifestação, independentemente do defensor ou advogado, de acordo 

com o art. 578 e parágrafos, do CPP” , assim como que cabe “à secretaria 

do Juízo, no momento da expedição do mandado de intimação da 

sentença, expedir também termo de apelação, com espaço reservado 

para o réu assinalar a intenção de recorrer da sentença condenatória” - 

CNGC, art. 1.421, caput e parágrafo único –, cujo documento deverá 

seguir o modelo disponível no sistema informatizado de acompanhamento 

processual – CNGC, art. 1.692, § 4º.TRANSITADA EM JULGADO a 

sentença para as partes, DETERMINO as seguintes providências:I-) 

EXTRAIA-SE guia de execução definitiva. II-) OFICIE-SE ao Tribunal 

Regional Eleitoral, para o fim da suspensão dos direitos políticos.III-) 

COMUNIQUE-SE ao cartório distribuidor.IV-) OFICIE-SE ao Instituto Nacional 

e Estadual de Identificação.V-) INTIME-SE o réu para que, no prazo de 10 

(dez) dias, efetue o pagamento da multa.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Delmar Zanol, digitei.

Rio Branco, 12 de novembro de 2018

Sócrates Jalves de Laet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37491 Nr: 914-03.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 05 DE DEZEMBRO DE 

2018 ÀS 14H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-24.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXICASE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000355-24.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 38.160,00 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: GILBERTO DE SOUZA ANDRADE, Endereço: Sitio Souza, sn, 

Comunidade do Novo São Jose, Zona Rural, LAMBARI D'OESTE - MT - 

CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S.A, Endereço: Rua 

Pedro Inocêncio de Araújo, n 400, Cidade Alta, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 MAXICASE MAQUINAS LTDA, Endereço: avenida são luiz, 290, 

jardim são luiz, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Senhor(a): GILBERTO DE 

SOUZA ANDRADE A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2019 Hora: 09:00, RESSALTO 

QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 28 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-38.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENCEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000130-38.2017.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: SELMA BATISTA DOS SANTOS, 

Endereço: Sitio Oliveira, sn, Comunidade do Lajeado/Roncador, Zona 

Rural, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VENCEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA, 

Endereço: Rodovia MT 175, Km 35, S/n, comunidade da casemat, Bairro 

Distrito Industrial, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Senhor(a): 

SELMA BATISTA DOS SANTOS A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 08:00, RESSALTO 

QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 28 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85012 Nr: 351-98.2018.811.0053

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JACKELINE KAREN PINHEIRO DE AGUIAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMILIA LIMA GUEDES - 

OAB:16757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido para retificação de registro civil aviado por Jackeline 

Karen Pinheiro de Aguiar da Silva, ao argumento de que a 2ª via da 

certidão de Nascimento consta com erro no que toca ao seu nome.

Com lastro nestas premissas, postula a requerente pela procedência do 

seu pedido exordial.

Foi publicado edital de intimação de terceiros.

Instado à manifestação, o Ministério Público opinou pela procedência do 

pedido.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistindo questões preliminares, passa-se à análise do mérito da causa. 

Outrossim, pela desnecessidade de outras demais provas, mister o 

julgamento da lide.

Extrai-se do art. 109 da Lei n.º 6.015/73 ser possível a retificação do 

assento de nascimento, quando a parte trouxer razões hábeis à 

procedência do pedido.

In casu, denota-se que os documentos apresentam o nome correto o 

primeiro assento de nascimento da requerente consta o nome de Jackeline 

Karen Pinheiro de Aguiar da Silva. Contudo, no livro de registro e na 

segunda via da certidão de nascimento consta o nome Jackeline Karen 

Aguiar da Silva

Destarte, mostra-se imperiosa a procedência do pedido exordial aventado 

pela requerente.

Ademais, deve-se sempre ter em mente que a boa-fé é presumida, ao 

passo que a má-fé deve ser provada.

DISPOSITIVO.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Jackeline Karen Pinheiro de Aguiar da Silva, para 

DETERMINAR retificação da certidão de nascimento da requerente, para 

consta o seu nome com a seguinte grafia: JACKELINE KAREN PINHEIRO DE 

AGUIAR DA SILVA. Assim, JULGO EXTINTA, com resolução do mérito, 

esta demanda, à luz do art. 487, I do CPC.

 Expeça-se o necessário.

Sem custas. Sem honorários advocatícios..

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Após, ao arquivo com baixa na distribuição.

Ciência ao MP.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79818 Nr: 326-22.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EOA, NILSON DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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INTIME-SE a parte Requerente, por meio de seu advogado, para, querendo, 

manifestar-se sobre o parecer de ref. 38, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79475 Nr: 208-46.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

 Inferem-se dos autos que não foram expedidos os mandados de 

intimações das testemunhas arroladas pelo MPE.

Assim, DESIGNO a data de 03 de abril de 2019, às 13h30min.

Expeça-se o mandado de intimação para as testemunhas de acusação: 

Salvador de Araujo Neto, Francisco Odenilson da Silva, Ana Pedrosa da 

Silva, João Antonio da Silva, Gonçalo Brandão de Arruda, Andreia Brasil 

Ribeiro e José Souza Santos (endereços constantes na denúncia);

Expeça-se carta precatória para a comarca de Várzea Grande/MT, para a 

realização da oitiva da testemunha Seair Cristina Jorge (endereço 

constante na inicial).

Expeça-se mandado de intimação pra as testemunhas Joelson do Espirito 

Santo Botelho e Joelson Dias Gonçalves (endereço à Ref: 36); e,

 Expeça-se carta precatória para a comarca Cuiabá/MT para a realização 

da oitiva da testemunha Luiz Domingos de Carvalho (endereço à Ref: 36).

Saem o acusado e seus advogados INTIMADOS da audiência designada.

No mais, saí o advogado de defesa INTIMADO da determinação de 

expedição das cartas precatórias.

Cumpra-se.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor 

de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11919 Nr: 956-93.2008.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAIL DA SILVA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635/MT

 [...] Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta DEFIRO a 

progressão de regime prisional, autorizando a reeducando Vail da Silva 

Abreu, qualificada nos autos, cumprimento da pena no regime 

SEMIABERTO.O cumprimento do restante da pena privativa de liberdade, 

dar-se-á mediante as seguintes condições, pela inexistência de local 

apropriado:a) o reeducando deverá se apresentar em Juízo mensalmente 

para justificar suas atividades;b) permanecer recolhido em sua residência, 

no período noturno, no horário compreendido entre as 20:00h às 06:00h, 

bem como durante os finais de semana e feriados;c) não frequentar 

ambientes de reputação duvidosa;d) não portar armas de fogo ou 

brancas; e,e) não ingerir bebida alcóolica ou fazer uso de qualquer 

espécie de substancia entorpecente.EXPEÇA-SE alvará de soltura. 

Intime-se o reeducando.Elabore-se o novo cálculo de pena do 

reeducando, observando como data base a data da qual esta já fazia jus a 

progressão (27.06.2018).Ciência ao MPE.Cumpra-se, servindo cópia desta 

como Termo de Compromisso. Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82071 Nr: 1325-72.2017.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO RIBEIRO TEIXEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão aforada por BV Financeira S/A 

em face de Osvaldo Ribeiro Teixeira Neto, pelos fatos e fundamentos 

expostos na prefacial.

 Sobreveio o pedido de desistência do autor.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação movida por BV Financeira S/A em 

face de Osvaldo Ribeiro Teixeira Neto, à luz do art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72389 Nr: 829-14.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FLORENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Martinho Avallone 

Pires - OAB:4626

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, ACOLHO o pedido da 

defesa para ABSOLVER SUMARIAMENTE o acusado Eduardo Florentino 

da Silva, qualificado nos autos, pela atipificade de sua conduta, nos 

termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal.Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro na forma do 

Provimento 42/08/CGJ. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as cautelas e anotações de estilo. Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se o requerido por meio do seu advogado (DJE).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85569 Nr: 620-40.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIDE DEHN JOAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e, pelo o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da parte Neide Dehn João em face do INSS, e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

custas ou honorários, pois que concedo a benesse da justiça gratuita.Dou 

por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. 

Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.Arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. 

Intime-se a autarquia ré, nos termos do art. 183, § 1º do CPC.O autor sai 

devidamente intimado.Às providências.”Nada mais havendo a consignar, 

por mim _________ (Gabriel Feil Zanon), foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79475 Nr: 208-46.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 Intimação da parte requerida, da expedição das carta precatórias das 

oitivas das testemunhas Seair Cristina Jorge e Luiz Domingos de Carvalho 

(Ref: 47 e 48), conforme súmula nº 273 STJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81951 Nr: 1256-40.2017.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUR AUGUSTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO NOVA GALILÉIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GOMES TAKAYAMA 

- OAB:14119/O

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra sentença exarada 

(Ref. 99), ao argumento de omissão e contradição na sentença exarada.

Postula pela sanação do vício.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com toda a razão o embargante.

A reintegração de posse deverá os dados observados na petição inicial.

No mais, EXPEÇA-SE o competente mandado para intimação da parte 

requerida.

Mister a correção do que fora decidido.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO, nos termos acima.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76351 Nr: 808-04.2016.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NASCIMENTO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Em nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo com baixa na 

distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85550 Nr: 606-56.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 18/02/2019 às 14:00 horas.

 INTIMEM-SE as partes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73892 Nr: 1526-35.2015.811.0053

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PAES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVALDO JERONIMO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Afonso da Costa 

Ribeiro - OAB:1417/MT

 Vistos etc.

Ref. 59: Acolho o pedido do representante do Ministério Público. 

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, bem assim, considerando a 

possibilidade de composição amigável exarada em estudo social de ref. 

52, designo audiência de conciliação para o dia 18/02/2019 às 13:45 

horas.

 INTIMEM-SE as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88895 Nr: 2001-83.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA PLÁCIDO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Indenizatória com pedido de Medida Liminar, aforada 

por Maria Rosa Plácido de Jesus, em face da Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio de Leverger/MT, todos devidamente qualificados nos autos.

Com lastro nestas premissas, postula a parte requerente pela concessão 

de tutela para determinar que a Requerida seja compelida a indenizar a 

Requerente durante o período estabilitário compreendido entre a dispensa 

ilegal até cinco meses após o parto.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, 

para a concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois 

requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de 

grave dano.

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo 

Requente.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda, 

mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, através de 

atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a formulação de defesa, 

com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, 

LV).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar 

vindicado por Maria Rosa Plácido de Jesus, em face da Prefeitura 

Municipal de Santo Antônio de Leverger/MT.

Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte Autora.

No mais, INTIME-SE a parte Requerida, para, caso queira, apresentar 

defesa, no prazo legal.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70862 Nr: 1845-37.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA. Assim, JULGO 

EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC.Condeno 

a parte Autora em custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com 

fundamento no §2º, do art. 85, do CPC/2015. Contudo, fica suspensa a 

sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça gratuita.Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intimem-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88953 Nr: 2050-27.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ PALHARI - 

OAB:19255/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requer o deferimento de assistência judiciária, sob 

alegação de que seus rendimentos são insuficientes para arcar com as 

custas e despesas processuais.

Ocorre que o total líquido de seus proventos, consoante o contracheque 

que acompanha a inicial, indicam a quantia de R$3.910,27 (três mil 

novecentos e dez reais e vinte e sete centavos), numerário este que não 

se assemelha com a de um individuo pobre na forma da lei.

A excepcionalidade da assistência judiciária gratuita foi criada para as 

pessoas necessitadas, isto é, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família (artigo 98, CPC).

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições de arcar com pagamento das custas processuais sem 

haver prejuízo do seu sustento ou de sua família. Não é o que ocorre com 

a parte Requerente, que não comprova sua hipossuficiência, evidente que 

se mostra capaz de recolher as custas necessárias ao recebimento e 

processamento de sua pretensão.

No mais, cabia demonstrar, contabilmente, a sua impossibilidade de pagar 

a taxa judiciária exigida.

Tendo em vista que a parte Requerente somente alegou, e não comprovou 

sua insuficiência, INDEFIRO, pois, o pedido de assistência judiciária.

INTIME-SE a parte Requerente, na pessoa de seu advogado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290 

CPC/2015).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75502 Nr: 426-11.2016.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delci Baleeiro Souza - 

OAB:10246, Delci Baleeiro Souza Junior - OAB:18.359/MT, 

Martiniano Pereira Matos Filho - OAB:10269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486-A

 Vistos etc.

Incialmente, DEFIRO o desarquivamento dos autos.

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença (execução de alimentos), 

na forma do artigo 513 § 4º do CPC/2015.

CITE-SE/INTIME-SE o devedor, pessoalmente, para que efetue o 

pagamento voluntário do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de honorários advocatícios e custas, se 

houver, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa de 10% 

sobre o valor atualizado do débito, bem como honorários advocatícios que 

arbitro no mesmo patamar (art. 523, "caput" e § 1º do CPC/2015).

Após, transcorridos mais 15 (quinze) dias contados do primeiro dia útil 

subsequente ao término dos 15 (quinze) dias concedidos ao executado 

para pagamento, caso não tenha ele oferecido a impugnação de que trata 

o art. 525 do CPC/2015, deverá o credor requerer o que entender de 

direito para a efetivação da penhora, apresentando nova planilha, com os 

acréscimos legais, inclusive a multa de 10% e honorários advocatícios, 

sobre o valor atualizado de débito.

Defiro o pedido de justiça gratuita no termos do art. 98 do CPC/2015.

Cientifique o Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83673 Nr: 2077-44.2017.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PALLU ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana de Barros Bezerra 

Pinheiro Esposito - OAB:4531/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Pallu Arquitetura e Engenharia Ltda em face do 

Prefeito do Município de Santo Antônio de Leverger, CONCEDENDO A 

SEGURANÇA pleiteada, para DETERMINAR ao impetrado emita a devida 

Certidão Negativa de Débitos Municipal em nome da impetrante, caso não 

haja outros débitos pendentes.Sem custas. Sem honorários 

advocatícios.Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos 

autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento 

nº 42/2008-CGJ/MT.Transitada em julgado, arquivem-se estes autos com 

as baixas e anotações necessárias.Intimem-se. DÊ-SE vistas dos autos ao 

MP.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70865 Nr: 1848-89.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Cerifico e dou fé que, nos termos do Prov. 56/2007/CGJ, que dou 

impulsionamento a estes autos para INTIMAR a requerida para 

contrarrazoar o recurso interposto, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70611 Nr: 1704-18.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILLO ERICK FIGUEIREDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Júnior - OAB:13.822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da 
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ausência de interesse de agir, pela falta do prévio requerimento 

administrativo.Condeno a parte requerente, em custas processuais e 

honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, 

suspensas ante a gratuidade da justiça.Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.Intimem-se.Em razão do reduzido número de servidores desta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70862 Nr: 1845-37.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA. Assim, JULGO 

EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC.Condeno 

a parte Autora em custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com 

fundamento no §2º, do art. 85, do CPC/2015. Contudo, fica suspensa a 

sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça gratuita.Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intimem-se.Às providencias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-57.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA AUXILIADORA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS OAB - MT25133/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 28 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-98.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIRSON LUIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 28 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-41.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GOMES RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 28 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000073-80.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 28 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-33.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE SERAFIM DEMEDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 28 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-56.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELICINA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO(A))
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FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 28 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-11.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O 

(ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 28 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-22.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001021-22.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 10.119,97 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Endereço: Rodovia Hilario de 

Almeida, Sitio Acorizal, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): FRANCISCO PEREIRA DA SILVA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/02/2019 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-29.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOADILSON LUIZ DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1000736-29.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOADILSON LUIZ DE ARAUJO Endereço: MARGEM ESQUERDA DO 

RIO CUIABA, 0, ESTRITO COMPRIDO, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 

78190-000 POLO PASSIVO: Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, SÃO PAULO - SP - CEP: 51060-000 

Senhor(a): JOADILSON LUIZ DE ARAUJO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2019 Hora: 15:10 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 
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advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-24.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PAULO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1000995-24.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 24.107,46 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALESSANDRO PAULO 

MARQUES DE SOUZA Endereço: RUA I, 19, QUADRA 8, ALTOS DO 

LEVERGER II, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1111, 2 

ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 Senhor(a): 

ALESSANDRO PAULO MARQUES DE SOUZA A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2019 Hora: 15:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-82.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTANA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001017-82.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 10.126,03 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA SANTANA MORAES Endereço: RUA EDUARDO BOURET, 

S/N, VILA RECREIO, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): MARIA SANTANA MORAES A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2019 Hora: 15:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 
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composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-62.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR EVARISTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001083-62.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 10.169,55 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUCIMAR EVARISTO DA SILVA Endereço: RUA CAMPO GRANDE, 

5727, INDEFINIDO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): LUCIMAR EVARISTO DA SILVA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2019 Hora: 15:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-44.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001026-44.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 10.121,84 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SEBASTIANA DA COSTA SILVA Endereço: Estrada Mutum, S/n, 

Sitio Nossa Senhora Aparecida, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 

78190-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): SEBASTIANA DA COSTA 

SILVA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/02/2019 Hora: 15:50 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 
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portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-55.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ROQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001077-55.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 10.175,18 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LETICIA ROQUE DA SILVA Endereço: RUA POCONE, 10, 

INDEFINIDO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): LETICIA ROQUE DA SILVA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2019 Hora: 16:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000183-16.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AMORIM DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT0018331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA APARECIDA GHIORZI GOMES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000183-16.2017.8.11.0053. REQUERENTE: BRUNO AMORIM 

DE MOURA REQUERIDO: ANGELICA APARECIDA GHIORZI GOMES - ME 

Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% 

(dez por cento), à luz do art. 523, §1º do CPC. Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 16 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-91.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TANNIELY TACIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000027-91.2018.8.11.0053. REQUERENTE: TANNIELY TACIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos 

etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% 

(dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 10 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91949 Nr: 3527-30.2018.811.0039

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO Nº. 91949.

Vistos.

Tendo em vista a cota ministerial em referencia n. 8, DETERMINO a 

intimação da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

junte aos autos os seguintes documentos, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas:

1 – Juntada aos autos do Laudo técnico do Corpo de Bombeiros e do 

Alvará da Vigilância Sanitária Municipal de São José dos Quatro Marcos 

no local onde será efetivamente realizado o evento (que ocorrerá no 

Parque de Eventos “Manoel Paulino” e não no Sindicato Rural, como consta 

nos documentos em anexo ao pedido de Alvará Judicial);

2 – Juntada do contrato firmado com a empresa que promoverá os 

serviços de segurança para o evento ou local, indicando no documento o 

número de profissionais que exercerão este trabalho (art. 13, § 1º, inciso 

III, alínea “c”), que deverá ser em número compatível com o evento.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intime-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60447 Nr: 409-51.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041, REGINALDO SANCHES FELICIANO - OAB:MT 

25458/O, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 .Vistos.O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de 

CLAUDEIR DONIZETE RUYS DOS SANTOS, a qual foi devidamente 

recebida em ref. 04.O réu fora devidamente citado e apresentou resposta 

escrita à acusação, nos termos do art. 396-A do CPP, não alegando 

qualquer preliminar ou matéria que ensejasse a rejeição da peça 

acusatória, também não juntaram documentos novos (ref. 88).Vieram os 

autos conclusos.É o relatório do necessário. Decido.Diante da 

manifestação da defesa, que deixou de arguir qualquer tema adstrito ao 

recebimento da denúncia, não há se falar na incidência do art. 397 do CPP, 

pois, não configurada na espécie “existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; manifesta 

atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do agente”, razão 

pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua consequente 

instrução.Desta feita, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória 

e DESIGNO audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para a 

data mais próxima disponível na pauta, qual seja 12 DE ABRIL DE 2019 ÀS 

15H00MIN., oportunidade em que serão ouvidas as vítimas, as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa, e interrogado o(s) 

réu(s).Intime-se/requisite-se o acusado.Intimem-se a vítima e as 

testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 219 e 453, 

todos do CPP, bem como se requisitem as que exerçam função pública, na 

forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP. Havendo necessidade de 

expedição de carta precatória, fixo desde já o prazo de 30 (trinta) dias 

para sua devolução. Advirto que a sua expedição não implica na 

suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 222, do 

CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que couber, das 

peças elencadas na C.N.G.C.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da 

expedição (art. 222, parte final, do CPP) da carta, se necessário, 

atentando-se para o que preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do 

CPP.Cumpra-se, expedindo o necessário..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19604 Nr: 2799-38.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ RICARDO FÉLIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111789 Nr: 3120-04.2018.811.0078

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJANIRA MONTEIRO FERREIRA, CRISTIANE MONTEIRO 

FERREIRA, CLEODIR MONTEIRO FERREIRA, CLEITON MONTEIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487 I do CPC JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO de Levantamento de Alvará Judicial postulado 

pelo requerente.Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Sem 

custas.Conrado Machado SimãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70241 Nr: 1748-64.2011.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO MARIANO GOMES DA SILVA, 

CLEIDIMAR DA COSTA, JULIANO BERNARDO DA SILVA, CÉSAR TADEU 

LONDERO, DAVI FRANCISCO BERNARTT, CESAR AUGUSTO OLIVEIRA, 

ROBSON MERLO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA GAIO - 

OAB:MT 14.331, DEFENSORIA PÚBLICA - SAPEZAL/MT - OAB:DEF. 

PUB., FERNANDO CESAR LOPES PIVA - OAB:176020, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARCO ANTÔNIO DE MELLO - 

OAB:11.295/MS, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:MT 18570-D

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de 

Laércio Mariano Gomes da Silva (arts. 288, 171, 298 e 304 do CP por 23 

vezes), Cleidimar da Costa (arts. 288, 171, 298 e 304 do CP por 23 

vezes), César Augusto de Oliveira (arts. 288, 172 e 299 do CP por 23 

vezes), César Tadeu Londero (arts. 288, 172, e 299 do CP por 23 vezes), 

Davi Francisco Bernartt (arts. 288 e 172 do CP por 23 vezes), Vitório 

Dallabona (arts. 288, 172 e 299 do CP por 23 vezes), Juliano Bernardo da 

Silva (art. 299 do CP) e Robson Merlo Correa (art. 299 do CP).

O feito se encontra em fase de instrução, que noto estar tumultuada em 

razão da quantidade de réus e necessidade de expedição de cartas 

precatórias para oitiva de testemunhas.

Analisando detidamente os autos, observo que das testemunhas 
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arroladas pelo Ministério Público resta a oitiva de José Airton, Eliandra, 

Vando Eloi, Roberto Teixeira e Nélio Brasil.

Foram expedidas cartas precatórias para a oitiva das testemunhas João 

Airton (fl. 1.482 - Lucas do Rio Verde/MT) e Vando Eloi (fl. 1.337 - 

Umuarama/PR), todavia a assistente de acusação informou novo endereço 

da testemunha João Airton na fl. 1.530.

Em relação às testemunhas Eliandra e Nélio, observo que a missiva 

expedida para ouvi-las na Comarca de Tangará da Serra (Código 254062) 

foi devolvida pelo juízo deprecado, em razão da ausência dos documentos 

necessários ao cumprimento do ato, conforme observado no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Foi concedido prazo ao Ministério Público para informação do endereço 

atual da testemunha Roberto Teixeira (ref. 1.428), contudo não houve 

manifestação.

Os acusados Cleidimar, Robson e Laércio arrolaram como testemunhas as 

mesmas indicadas pelo Parquet.

Das testemunhas arroladas pelo réu César Augusto, resta a oitiva de 

Claudio, Felipe, Eli Paulo e Raijan César.

A testemunha Raijan não foi encontrada para intimação porque não estava 

na Comarca de Sapezal na data, conforme certidão do oficial de justiça (fl. 

1.438).

As demais testemunhas (Claudio, Felipe e Eli Paulo) residem na Comarca 

de Tangará da Serra, contudo, conforme já relatado, a carta precatória 

expedida para oitiva deles foi devolvida, apesar de ainda não ter sido 

juntada aos autos.

Com relação às testemunhas arroladas pela defesa do réu Juliano, noto 

que ainda não foram ouvidas Jocélia e Gilse.

A testemunha Jocélia reside nesta Comarca, tendo sido informado pela 

defesa do réu que ela poderá ser localizada na Prefeitura de Sapezal para 

intimação.

A testemunha Gilse possui endereço na Comarca de Tangará da Serra e 

seria ouvida através da missiva encaminhada e devolvida por ausência de 

documentos.

O acusado Davi arrolou testemunhas e ainda resta a oitiva de Eloir, Robert 

Douglas e Carlos José, não localizados nos endereços informados, tendo 

sido concedido prazo para a defesa apresentar os endereços atuais na fl. 

1.428, todavia não houve manifestação, restando preclusa a prova oral.

Também resta a oitiva da testemunha Luzimeire, para a qual foi expedida 

carta precatória para a Comarca de Cuiabá (fl. 1.355).

Por fim, quanto ao acusado César Tadeu ainda restam a oitiva das 

testemunhas César de Freitas e Gilse, residentes na Comarca de Tangará, 

Luzimeire, para a qual foi expedida carta precatória para a Comarca de 

Cuiabá, Adriano Luis e Robert Douglas, não localizados nos endereços 

informados, cujos atuais endereços não foram apresentados pela defesa 

no prazo concedido à fl. 1.428.

Assim, para a necessária conclusão da instrução criminal, DETERMINO:

1 – CERTIFIQUE-SE nos autos quanto as cartas precatórias pendentes de 

devolução;

2 - HOMOLOGO a desistência das testemunhas manifestada pela defesa 

do acusado Juliano na fl. 1.441;

3 – Considerando a apresentação do atual endereço da testemunha José 

Airton Sisti pelo assistente de acusação na fl. 1.530, EXPEÇA-SE carta 

precatória para a Comarca de Cuiabá para inquirição;

4 - EXPEÇA-SE nova carta precatória para o juízo da Comarca de Tangará 

da Serra a fim de ouvir as testemunhas Eliandra e Nélio (testemunhas 

comuns da acusação e defesa dos réus Cleidimar, Laércio e Robson), 

Cláudio, Felipe, Eli Paulo, Gilse Bernardo, César de Freitas, João Meira e 

Adelar, nos endereços informados pelas partes, remetendo os 

documentos necessário para a realização do ato;

5 – DESIGNO audiência para oitiva das testemunhas Raijan César e 

Jocélia, que residem nessa Comarca, bem como para interrogatório dos 

réus para o dia ___/____/______ às ____h____min.

6 – Considerando o pedido de fl. 1.493 e que a missiva expedida para o 

interrogatório do réu Cleidimar retornou sem cumprimento, em razão do 

não encaminhamento da defesa prévia, EXPEÇA-SE nova carta precatória 

para a Comarca de Nova Mutum/MT, remetendo os documentos 

necessários ao cumprimento do ato;

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de 

praxe, tendo em vista que o presente feito pertence a Meta 4 de 2018.

Intimem-se.

Às providências.

Sapezal/MT, .

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 86453 Nr: 2646-38.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIO DALLABONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Vistos etc.

Homologo a desistência da testemunha conforme manifestação de ref. 

148.

Designo audiência para interrogatório do acusado para o dia 30/01/2019 

às 17h00min.

No mais, certifique-se acerca da situação das cartas precatórias 

expedidas nos autos.

Segue anexa decisão proferida na ação penal de origem (código 70241).

Cumpra-se COM URGÊNCIA expedindo o necessário com as cautelas de 

praxe, tendo em vista se tratar de processo pertencente a Meta 4 do CNJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 88776 Nr: 413-34.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO MARSON, ANDREMAQ 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes em referência 24 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na referência 

24 em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

Translade-se cópia da presente sentença aos autos Código 90243 em 

apenso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão
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 Cod. Proc.: 75357 Nr: 325-64.2014.811.0078

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIJAN CEZAR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A, DOW 

AGROSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE PELEGRINI - 

OAB:16.064 MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, PAULO 

ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT, PEDRO EVANGELISTA DE 

AVILA - OAB:1823-B/MT, RODRIGO DIRENE DE MORAIS - OAB:13878, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, VANESSA PELEGRINI - 

OAB:10059/MT

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, constato que a parte autora pugnou 

para pagamento da condenação a utilização do valor existente depositado 

em juízo, e que o valor que sobrasse lhe fosse restituído, consoante 

fls.202/203

 Devidamente intimados os exequentes, todos manifestaram concordância 

e forneceram os números de conta para liberação dos alvarás, conforme 

fls. 208; 213 e 216.

Os alvarás dos exequentes foram devidamente expedidos e assinados 

por este magistrado em 27 de novembro de 2018 às fls. 222, 223 e 224.

Desta forma, DETERMINO ao Senhor Gestor que após a liquidação dos 

Alvarás devidamente expedidos e assinados, proceda a verificação do 

saldo remanescente vinculado a conta Judicial e expeça Alvará para zerar 

a conta em favor do autor na conta informada às fls. 202/203.

Após, devidamente assinado e pago todos os Alvarás, remetam-se os 

autos imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações 

de estilo, conforme já determinado em sentença.

Intimem-se.

Publique-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

Sapezal/MT, 27 de novembro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114765 Nr: 4917-15.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA., JDC 1ª VARA CÍVEL 

DE TANGARÁ DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ENZO VINHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114710 Nr: 4874-78.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CIVEL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, 

RODRIGO MISCHIATTI, FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCÍSIO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISE FAEDA - 

OAB:OAB/MT17054, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114578 Nr: 4776-93.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 2ª VARA CÍVEL DE JABOATÃO DOS 

GUARARAPES - PE, BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDINEI PANTA PEREIRA, MARTINS ALVES 

PEREIRA, MARIA JOSÉ PANTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE 

MACEDO - OAB:OAB/CE 15.096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92933 Nr: 1635-37.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24.911/0MT, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA 

SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92933 Nr: 1635-37.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24.911/0MT, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA 

SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais e emolumentos do Distribuidor no prazo de 05 (cinco)dias, de 

acordo com Ofício de ref. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112041 Nr: 3265-60.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Xerox Comércio e indústria Ltda., JDC 10ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROF. - ESCOLA 

MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE SAPEZAL/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO JURANDIR DIAN - 

OAB:55361, NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - OAB:104.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113512 Nr: 4154-14.2018.811.0078

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI ROBERTO ZIMMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shirley Tluszcz Zimmermann, SIDIMAR 

RODRIGO ZIMMERMANN, SAMARA GRACIELI ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMILSON FRANCISCO DE 

MOURA - OAB:21516/O

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para que no 

prazo de 05 (cinco) dias recolha a diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento de Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113512 Nr: 4154-14.2018.811.0078

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI ROBERTO ZIMMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shirley Tluszcz Zimmermann, SIDIMAR 

RODRIGO ZIMMERMANN, SAMARA GRACIELI ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMILSON FRANCISCO DE 

MOURA - OAB:21516/O

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado (a)para ciência 

de audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113833 Nr: 4374-12.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente por seu advogado via DJE da Resolução 

do Mérito de ref.5.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114140 Nr: 4544-81.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Vistos em Mutirão Carcerário.(...) Dessa forma, presentes os requisitos 

previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO 

DA DEFESA e mantenho a prisão preventiva do réu JOSÉ ROBERTO 

BALBINO DE LIMA, mantendo os motivos e a fundamentação da decisão 

que segue anexa.No mais, os argumentos da defesa são insuficientes 

para a extinção do processo neste momento processual, sendo 

necessária a instrução para garantir o exaurimento das provas e garantir 

a ampla defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento da 
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denúncia.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

___.____._____, às __h___min (8TA + 1TD + 1Int), ocasião em que se 

tomará o depoimento das testemunhas de acusação e defesa e se 

procederá ao interrogatório do acusado.Sirva a presente como Carta 

Precatória para oitiva das testemunhas que porventura residam em outras 

Comarcas.Expeça-se carta precatória para intimação do réu para 

comparecer na audiência para ser interrogado.Expeça-se ofício para o 

Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra acautelado o réu, a 

fim de que promova a escolta dele para a audiência que se realizará nesta 

comarca.Oficie-se a SEJUDH acerca da necessidade de escolta do réu, a 

fim de que tome as providências necessárias para realização do ato, 

cumprindo, assim, com a orientação contida no Ofício Circular nº 

286/2017-GAB-03 (Protocolo nº 0108749-41.2017.8.11.0000) da 

Corregedoria-Geral da Justiça.Intime-se a Defesa.Ciência ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de 

praxe.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92219 Nr: 1359-06.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITO MENEGAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, YUCATAN PAULO NUNES CERVO - 

OAB:MT20849/O

 Vistos etc

RECEBO o petitório de ref. 48 como cumprimento de sentença, eis que 

atendidos os requisitos legais.

Proceda com a retificação no Sistema Apolo para que conste como fase 

de Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor de R$ 32.315,15 (trinta e 

dois mil trezentos e quinze reais e quinze centavos), com juros de mora e 

atualização conforme determinado na sentença, acrescido de custas, se 

houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de praxe.

Às providências.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 055/2018/DF.

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e;

CONSIDERANDO que o servidor Marcos Antônio de Freitas, matrícula nº 

32546, designado Gestor Administrativo III na Central de Administração, irá 

usufruir 15 (quinze) dias de férias referente ao exercício 2018 no período 

de 03 a 17/12/2018.

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora EDAIANE NOVAIS DE SOUZA, Técnica Judiciária, 

matrícula nº 34605, para exercer a Função de Gestor Administrativo III na 

Central de Administração da Comarca de Tabaporã/MT, no período de 03 a 

17/12/2018.

Publique–se, Registre-se, Cumpra-se.

 Tabaporã - MT, 26 de novembro de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21771 Nr: 10518-70.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos.

Defiro o pedido ministerial de fls. 167, destarte proceda à busca de 

endereços das informantes KALITA CAUANE ANTUNES DA COSTA (CPF 

064.373.021-43) e LAUDICEIA ANTUNES DA COSTA (CPF 

025.764.291-90), via BACENJUD e INFOJUD.

 Com o aporte da resposta, expeça-se carta precatória às respectivas 

comarcas em que residem, com a finalidade de inquirição destas. Sendo o 

endereço desta comarca, tornem os autos conclusos para designação de 

audiência.

No mais, permaneçam os autos aguardando a realização da solenidade 

designada no juízo deprecado de Sinop/MT, com a finalidade de oitiva das 

testemunhas Adriana Antunes da Costa e Juliano Antunes Gonçalves (fls. 

166).

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23446 Nr: 194-07.2015.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:SP/248.505, José Martins - OAB:SP/84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – INDEFIRO o postulado de fls. 35, isto porque, a não se esgotaram os 

meios de obtenção do endereço da parte requerida;

II – No mais, desde já, determino a busca de endereço via BACENJUD da 

parte requerida, nos termos do artigo 319, §1º do CPC;

IV – Aportando novos endereços nos autos, proceda com as expedições 

necessárias para fins de viabilizar a citação, caso contrário, deixando a 

parte exequente transcorrer o prazo que lhe assiste sem qualquer 

manifestação, nem mesmo sendo obtido novo endereço via Bacenjud, 

certifique e tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30489 Nr: 265-04.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081
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 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 56-verso), o acusado por intermédio de advogado 

dativo, apresentou resposta à acusação (fls. 60/61), arrolando as 

mesmas testemunhas arroladas na denúncia.

O Ministério Público Estadual pugnou à fl. 62, pela designação de audiência 

de instrução e julgamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados, nos termos do artigo 

397 e incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de abril de 

2019, às 13hs30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, para comparecimento na solenidade 

designada nestes autos.

Requisitem-se as testemunhas, que por venturam, sejam Servidores 

Públicos.

 Havendo testemunhas residentes em comarcas diversas, expeçam-se as 

competentes cartas precatórias para inquirição destas.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9010 Nr: 645-76.2008.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. Madeiras Ltda, Helena Yuri Fuzigami 

Konzen, Nelson Valdemar Konzen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8.247-B, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976, Orlando Cesar 

Julio - OAB:10.004-A, Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fls. 124.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27427 Nr: 627-40.2017.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. N. Madeiras Ltda, Iguisvon Prado de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Cesar Julio - 

OAB:10.004-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .3.Dispositivo“Ex positis”, NÃO CONHEÇO dos presentes EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO opostos pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, via de 

consequência, mantenho incólume a sentença proferida às fls. 

40/42.4.Outras ProvidênciasNo mais, CUMPRA-SE a sentença de fls. 

40/42.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10588 Nr: 210-34.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilibaldo João Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Outrossim, procedida a busca pelo sistema RENAJUD, nesta data, com a 

finalidade de efetivar o bloqueio do bem indicado na inicial, referida busca 

obteve resultado negativo, considerando a impossibilidade de localização 

do bem, conforme se verifica do formulário anexo.

De igual maneira, defiro o requerimento de INFOJUD, ante as inúmeras 

diligências, sem êxito, na busca de bens passíveis de penhora." 

(20080020025725AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 5ª Turma Cível, 

julgado em 17/09/2008, DJ 25/09/2008 p. 81)

Destarte, proceda-se à consulta ao INFOJUD (Receita Federal) para 

fornecer a este juízo cópia das últimas três declarações de renda da parte 

executada.

A Secretaria zelará pelo sigilo do processo, procedendo-se anotação na 

capa processual, sendo permitido apenas à parte exequente consulta e 

vistas.

 Após, a documentação deverá ser destruída.

Após vistas à parte exequente, com ou sem manifestação,

 conclusos, ficando desde já alertada a parte que a falta de manifestação 

poderá ensejar a extinção do referido processo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22140 Nr: 250-74.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraão Lincon de Laet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

Muito embora tenha sido deferida a busca de possíveis endereços da 

testemunha Maurílio Gonçalves pelos sistemas de pesquisas disponíveis 

nesse Tribunal (fls. 188), este juízo não logrou êxito em concluir referidas 

consultas, ante a insuficiência de dados pessoais do consultado.

Sendo assim, remetam-se os autos ao MPE para que, ciente da presente 

decisão, bem como, da tentativa infrutífera de cumprimento da missiva de 

fls. 189/191, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32806 Nr: 1517-42.2018.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdAVR, RMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilson José Vieira - 

OAB:OAB-MT 25354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes da análise do pedido de homologação de acordo, colha-se o 

parecer ministerial, por se tratar de direito indisponível de menor.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32690 Nr: 1460-24.2018.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSL, ACdSL, GHdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilson José Vieira - 

OAB:OAB-MT 25354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Conciliadora Judicial pode e deve auxiliar o 

magistrado na pauta de oralidade da Vara, nos termos do art. 334, § 1º, do 

CPC, DETERMINO que a Secretaria designe data para audiência, de acordo 

com a pauta da Conciliação.Cite-se e intime-se o requerido, no endereço 

declinado na exordial, bem como, intime-se a parte autora para que 

compareça à audiência, acompanhada de seu(s) advogado(s), com as 

advertências legais, contidas no art. 334, §§ 8º, 9º e 10º do CPC.O prazo 

para a parte requerida, oferecer contestação é de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial, será na forma estabelecida no art. 335 do Código de 

Processo Civil.Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33072 Nr: 1008536-62.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Educacional Paulo Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. M. de Melo Madeiras - Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alfredo Araújo Kroetz 

- OAB:MS/13.893-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais.

 Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

SOLICITANDO, SE FOR O CASO, OS DOCUMENTOS FALTANTES, tudo de 

acordo com o estabelecido na CNGC/MT.

Cite-se e intime-se.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31959 Nr: 1069-69.2018.811.0094

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PENIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA MOTA, Flávio Silva Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812, Wilson Claudio da Silva Filho - OAB:24278/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do lapso temporal desde a interposição do agravo de instrumento 

interposto pelos requeridos, certifique-se a Secretaria da Vara se houve 

seu julgamento.

Ao reverso, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento impetrado 

pelos requeridos.

Após, com o julgamento do recurso, retornem-se novamente os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2204 Nr: 86-27.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosso & Rosso Ltda, Edison Rosso, Fátima 

Aparecida Rosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Santos - 

OAB:85762, Juel Prudêncio Borges - OAB:3838MT, Nara Rubia Alves 

De Resende - OAB:25640, Valter Coutinho Scardua - OAB:7320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte 

exequente para manifestar-se nos termos da decisão de fls. 198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1824 Nr: 118-32.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, no pessoa de seu advogado, para se manifestar nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24183 Nr: 652-24.2015.811.0094

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Encantado Ltda., Nilto Sangali, Agostinho 

José Orsolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Bertoti Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para manifestar-se acerca da decisão de fl. 64 

e da contranotificação da parte requerida fl. 94/96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31305 Nr: 712-89.2018.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antonio Cardoso Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 42.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24986 Nr: 259-65.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitorio Zmyslony

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Barion de Paula - 

OAB:MT/11.063-B

 Impulsiono os presentes autos, para intimação do Réu, na pessoa de seu 

advogado para manifestar-se acerca da certidão de fl. 128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10389 Nr: 15-49.2010.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva I I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:126.504 OAB/SP, Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti 

- OAB:17.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgar da Cunha Bueno 
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Filho - OAB:OAB/MT 13604-A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte 

exequente para manifestar acerca do AR negativo de fl. 153, informando o 

endereço atualizado do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9129 Nr: 759-15.2008.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coraci de Souza Severino, Gilberto Ferreira de 

Carvalho, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, MARCIA DE CAMPOS LUNA - OAB:, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8.184-A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte 

exequente para manifestar nos termos da decisão de fls. 505, item III, 

requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito, mormente 

atualizando o débito exequendo no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22912 Nr: 816-23.2014.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

autora, para manifestar acerca da RPV e cálculos de fls. 108/109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32042 Nr: 1115-58.2018.811.0094

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Incoeste Instalações e Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

autora, para manifestar acerca do AR negativo de fl. 36, informando o 

endereço atualizado do requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11348 Nr: 99-16.2011.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Madeiras Canoinhas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:126.504 OAB/SP

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca do retorno dos autos da Segunda Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25884 Nr: 861-56.2016.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Tarso Gabriel de Oliveira, TERESA 

NAGY DE OLIVEIRA, Transportes Vale Oliveira Ltda - ME, Patriani Nagy de 

Oliveira, JOSE LIMA DE CARVALHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo Amalio Ghan 

Vasquez - OAB:RS/78.123, Jair Demétrio - OAB:RS/93.907-A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte 

exequente para manifestar acerca da certidão de fls. 118.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27251 Nr: 521-78.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Norivaldo Antonio Terruggi, Tereza 

Spacca Terruggi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Giudicissi Cunha 

- OAB:19.757, CARLA REGINA NAKAZONE KIDO - OAB:61447, MARLOS 

LUIZ BERTONI - OAB:

 Posto isso e, por não verificar outras questões preliminares pendentes de 

apreciação, estando presentes os pressupostos processuais de validade 

e existência da presente relação processual, INDEFIRO o pedido liminar 

descrito na exordial e, visando regular prosseguimento do feito, DECLARO 

SANEADA a presente demanda, fixando como ponto controvertido a 

ocorrência do dano ambiental, a sua extensão e, cabimento da 

indenização postulada.Posto isso, INTIMEM-SE as partes via DJE, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, e para apresentarem, 

caso requeiram a produção de prova oral em audiência, o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a partir 

da ciência desta decisão, contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, 

lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 

do CPC. Ainda, deve-se lembrar que o número de testemunhas será no 

máximo 3(três) por fato, limitada a 10 (dez).Consigne-se que em relação à 

intimação de testemunhas será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32463 Nr: 1331-19.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Ferreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na denúncia para os fins de:a)ABSOLVER PAULO CEZAR 

FERREIRA DA SILVA quanto à acusação de prática dos delitos previstos 

nos artigos 331 e 129, §12º (em face da vítima Cleiton Francisco Alves), 

do Código Penal, o que faço com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal, somado a aplicação do Principio da 

Consunção;b)CONDENAR o réu PAULO CEZAR FERREIRA DA SILVA, já 

qualificado, como incurso nas sanções dos artigos 306, caput, §1º, II e 

§2º, da Lei n.º 9.503/97, e artigo 329, caput, do Código Penal (por duas 

vezes), e artigo 129, §12º, do Código Penal (apenas em face da vítima 

Rogério Caldeira de Almeida).

Comarca de Tapurah

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 717 de 732



Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65368 Nr: 2503-51.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Processo n°: 2503-51.2018.811.0108 (Código 65368)Autor: Ministério 

Público EstadualRéu: Maria Aparecida de Sousa Nascimento AÇÃO 

PENALVISTOS.[...]Nesse sentido, havendo lastro probatório idôneo a 

denotar a existência do fumus comissi delicti, é de rigor o recebimento da 

denúncia e consequente prosseguimento da ação penal, até como 

garantia à acusada de exercício das garantias constitucionais derivadas 

do princípio do due process of law.Ressalto que o recebimento, cujo 

despacho contém carga decisória e requer fundamentação (art. 39, inc. IX 

da CF), não implica em pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo 

evidente que o exame do mérito dependerá da análise do conjunto 

probatório a ser carreado para os autos, com a garantia do devido 

processo legal.Cite-se pessoalmente a acusada, com observância das 

formalidades legais.Requisite-se, com urgência, o laudo pericial 

definitivo.Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 08 

de janeiro de 2019, às 15horas. (Lei nº 11.343/2006, art. 56).Procedam-se 

às comunicações pertinentes, nos termos do item 7.5.1, IV, da 

CNGC.Intime-se o Ministério Público, a acusada, o mandatário legal e as 

testemunhas arroladas.Defiro os requerimentos formulados na cota 

ministerial (f.77).Intime-se. Notifique-se. Requisite-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 22 de 

novembro de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em 

substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 61740 Nr: 267-29.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Uchoa, AUC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADRE REUS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

CEREAIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Inicialmente, verifica-se que a parte autora sanou os equívocos 

apresentados em decisão proferida (pp. 331/333), assim recebo a emenda 

à inicial (pp. 334/365), desde já, defiro os benefícios da justiça 

gratuita.Atente-se a Sr.ª Gestora ao cumprimento da decisão de pp. 

331/333, a qual foi deferida parcialmente o arbitramento de pensão no 

importe de um salário mínimo vigente, intime-se a parte autora no prazo de 

10 (dez) dias para indicar conta bancária a ser realizado o depósito.No 

mais, designo audiência de conciliação/mediação, a ser realizada no dia 05 

de dezembro de 2018, às 15h00min. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62760 Nr: 877-94.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOANA ELOI DE SOUZA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 877-94.2018.811.0108 - CÓDIGO: 62760

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

- SAÚDE

REQUERENTE: ELOANA ELOI DE SOUZA PENHA

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

VISTO.

 Intime-se a requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a 

juntada de nota fiscal no exame médico realizado, vez que o alvará foi 

devidamente assinado.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 27 de novembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 65220 Nr: 2417-80.2018.811.0108

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFSR, IZAURA DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2417-80.2018.811.0108 – CÓDIGO: 65220

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO.

VISTOS.

Recebo a inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 27 de novembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 59341 Nr: 1948-68.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILMAR DAL OLMO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARUSAN FERREIRA BARBOSA, DAISE 

SOARES FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1948-68.2017.811.0108 - CÓDIGO: 59341

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO C/C TUTELA ANTECIPADA

REQUERENTE: CILMAR DAL OLMO DE CAMPOS

REQUERIDOS: MARUSAN FERREIRA BARBOSA

 DAISE SOARES FERREIRA BARBOSA

VISTO.

Considerando a inércia certificada nos autos, intime-se pessoalmente a 

parte requerente, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

promova o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 27 de novembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 61493 Nr: 138-24.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLYN TIRLONI PIASSA, ELSO JOSE TIRLONI 

JUNIOR, CEZAR ROBERTO TIRLONI, ELSO JOSÉ TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 138-24.2018.811.0108 – CÓDIGO: 61493

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADOS: ELLYN TIRLONI PIASSA e Outros

VISTO.

 Conforme certificado à p. 55 foi juntado o contrato legível nos autos.

Assim, citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de 

juros e correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Atente-se a Sr.ª Gestora as determinações constantes na decisão (pp. 

53/54).

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 27 de novembro de 2018.

 GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 9262 Nr: 77-91.2003.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comércio de Madeiras C Z V Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT, WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB:MT/3821-E

 AUTOS N.º 77-91.2003.811.0108 – CÓDIGO: 9262

EXECUÇÃO FISCAL

VISTO.

Intime-se a exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre a ocorrência de prescrição.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 27 de novembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 60484 Nr: 2698-70.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDSDA, MARIANA JOSEFA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2698-70.2017.811.0108 - CÓDIGO: 60484

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

 REQUERENTE: MARIANA JOSEFA DA SILVA

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

 VISTO.

Conforme parecer do NAT (p. 72), o quadro clínico apresentado pelo 

autor, trata-se de um procedimento eletivo, não sendo caso que demanda 

de urgência, devendo seu atendimento ocorrer pelo SUS, vez que não 

restou demonstrado condição que autorize a superação na fila de espera 

e seu aditamento no atendimento médico.

 Dessa forma, mantenho incólume a decisão de pp. 39/41.

 Intime-se a parte autora por meio da Defensoria Pública para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos meios de provas que 

pretendem produzir,

 Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 27 de novembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 19066 Nr: 2098-35.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itanhangá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO 09 DE MAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2098-35.2006.811.0108 – CÓDIGO: 19066

EXECUÇÃO FISCAL

VISTO.

Atente-se a secretaria para o integral cumprimento da sentença de p. 48.

Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 27 de novembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57195 Nr: 730-05.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 

5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão da 

oficiala de justiça de fls. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60848 Nr: 2895-25.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCARIO MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato de Perboyre Bonilha - 

OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51167 Nr: 135-40.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelinda da Aparecida Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE 

ÁGUA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de sua 

procuradora, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da devolução da 

missiva com cumprimento negativo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60330 Nr: 2568-80.2017.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdM, GS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação das partes, por seu 

procurador, para comparecerem a secretaria a Vara Única para 

assinatura e retirada do termo de guarda, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57610 Nr: 957-92.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MIGUEL DIER, FRANCISCO DIER, 

MARISTELA DIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60374 Nr: 2597-33.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON SARMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50397 Nr: 1771-75.2015.811.0108

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ivanor Arens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simbiose Indústria e Com. De Fertilizantes e 

Insumos Microbiológicos Ltda, Tapurah Comércio e Assessoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Herrera Bertone 

Gussi - OAB:OAB/MT 11.259-B, Hugo Leonardo Garcia de Aquino - 

OAB:7691

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado avaliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 51459 Nr: 284-36.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE PIONA - OAB:MT 13.333

 Vistos.

1. Manifeste-se o embargado acerca dos embargos de declaração retro, 

no prazo de 05 dias, nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC.

2. Após, com ou sem resposta, concluso para decisão.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 61248 Nr: 3134-29.2017.811.0108

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 61257 Nr: 3143-88.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silmar Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 52325 Nr: 734-76.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisseli Izoton Bini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itanhangá, JOÃO ANTONIO 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 

OAB:MT 18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 720 de 732



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 50764 Nr: 1923-26.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinei Dorta Zorzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a autarquia requerida para apresentação de alegações finais, 

no prazo legal, bem como manifestação acerca dos documentos 

carreados às f. 58/69.

2. Após, concluso para deliberação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 45479 Nr: 1403-03.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DA CRUZ, FABIO JUNIOR MEZZOMO 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:1.1640/MS, Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20.720-B, Marco André Honda Flores - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) demonstrada a excepcionalidade da medida, defiro o pedido de 

requisição de informações à Receita Federal para apuração de bens da 

parte executada, por meio do sistema INFOJUD, devendo a Sra. Escrivã 

observar o procedimento delineado no artigo 477 da CNGC/MT, quanto a 

obrigação do feito tramitar em segredo de justiça após a juntada dos 

respectivos informes.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 43275 Nr: 2237-40.2013.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Calderari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BALEM - OAB:46441, 

Fabiana Eliza Mattos - OAB:OAB/PR 32438, Regisson José de 

Castro - OAB:MT 6214-B, WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - 

OAB:OAB/PR 30575

 Vistos.

1. Nos autos em apenso, cumpra-se integralmente a sentença de f. 22/23.

2. Após, arquive-se com as cautelas de estilo.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 22969 Nr: 814-84.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Bueno São Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a expressa concordância da parte interessada (f. 159), 

defiro o pedido de reserva de crédito de f. 153/154.

2. Cumpra-se na forma delineada na decisão de f. 150/151.

3. Expeça-se o necessário.

4. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64022 Nr: 1684-17.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BALDISSERA EPP, Everton 

Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MERENCIANO - 

OAB:35121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. No que tange ao pleito de citação na forma dos artigos 252 e 253 do 

CPC, tenho que se faz desnecessária tal autorização, porquanto se trata 

de dever-poder ínsito às atribuições do Oficial de Justiça, que deverá 

avaliar livremente a situação de “suspeita de ocultação”.

2. De outro lado, apesar de ser possível o arresto mesmo antes da 

citação, forte no artigo 830 do CPC , necessário sejam esgotados os 

meios para localização do devedor, antes de determinar a medida extrema 

de penhora via Sistema Bacenjud, a fim de se assegurar o contraditório e 

a ampla defesa, motivo pelo qual indefiro o pedido de f. 38/39.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARTS. 653 

E 813 DO CPC - ARRESTO VIA BACENJUD ANTES DA PRÁTICA DE ATOS 

JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA CITAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. As hipóteses contempladas no art. 813 CPC não são 

exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, 

o risco de dano e o perigo da demora. Precedentes. 2. Admite-se a medida 

cautelar de arresto de dinheiro, via Bacenjud, nos próprios autos da 

execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (a 

existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (a 

demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do 

CPC. 3. In casu, inexistem atos tendentes a localizar o devedor para 

citação, seja por carta, seja por mandado, o que afasta a aplicação do art. 

653 do CPC. 4. Quanto aos requisitos para o deferimento da medida 

cautelar com base no art. 813 do CPC, o Tribunal de origem decidiu que a 

recorrente não logrou êxito em apresentar qualquer indício concreto da 

necessidade da medida. Rever essa afirmação, no entanto, implica 

adentrar em matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ. 5. Recurso 

especial não provido. (REsp 1407723/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013).

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 25790 Nr: 394-11.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itanhangá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzane Pelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO TADEU GIL PRATES - 

OAB:MT 15.742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 689 do CPC, suspendo o prosseguimento do feito 

até regular habilitação dointeressados, com a expressa indicação do 

inventariante e o respecitivo endereço para citação.

2.Cumprido o item retro, cite-se a parte requerida, na forma do artigo 690 

do CPC (por procurador constituído nos autos ou, caso não tenha, 

pessoalmente), para, querendo, contestar o pedido de habilitação de f. 

76/77 e documentos.

3. Após, concluso para deliberação.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 52429 Nr: 793-64.2016.811.0108

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDRF, LEDINÉIA DA ROCHA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA PATRÍCIA MAIA SANTOS FARIA, LUIZ 

UMBERTO EICKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a petição retro e a sentença já prolatada, arquive-se 

com as cautelas de estilo.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 25960 Nr: 564-80.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Guimaraes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Comprovada a postulação administrativa, manifeste-se a autarquia, no 

prazo de 90 dias.

2. Ato contínuo, manifeste-se a parte autora.

3. Após, concluso para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 50943 Nr: 56-61.2016.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirlei de Aparecida Goubad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 14068-B

 (...) ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido contido 

nos embargos, reconhecendo o parcial excesso da execução, para o fim 

de homologar os cálculos apresentados pelo contador judicial às f.18.3.1. 

Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que 

a norteia, condeno a parte embargada, nas custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do proveito econômico obtido (art. 85, § 3º, I, CPC), ficando tal 

obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 

98, § 3º do CPC, bem como, vedada a compensação. 3.2. Após o trânsito 

em julgado, devidamente certificado, e trasladada cópia ao feito principal, 

também mediante certidão detalhada, arquivem-se os presentes.3.3. 

Cumprido o item retro, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 57762 Nr: 1033-19.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO COLLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Manifeste-se a autarquia requerida acerca do pedido de desistência de 

f. 27.

2. Após, concluso para sentença.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 56380 Nr: 264-11.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Cesar Klaus, ELIAR LUIZ NOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cuida-se de pedido de desistência de ação de execução. O exequente 

tem o direito de desistir da execução ou de apenas uma medida executiva 

(CPC, art. 775), a qualquer momento, quer seja em relação a um, alguns ou 

a todos os executados, mesmo porque a execução existe em proveito do 

credor, para a satisfação do seu crédito, sendo desnecessário o 

consentimento do executado até a oposição de embargos/impugnação ou 

após o seu julgamento em definitivo. No caso, inexistindo embargos do 

devedor, inaplicáveis à espécie as disposições do parágrafo único do 

artigo 775 do Código de Processo Civil.

2. Assim, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 775 e 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

3. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do Código 

de Processo Civil, condeno a parte que desistiu ao pagamento das custas 

e despesas processuais. Sem honorários, porquanto sequer angularizada 

a relação jurídico processual.

 4. Autorizo a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 47007 Nr: 2463-11.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIEL BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:147479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação de execução fiscal em que o ente público acima 

descrito move em desfavor do(a)(s) executado(a)(s) supra identificado(a)

(s), todos qualificado(a)(s) nos autos.

2. À f. 24 a parte exequente pugna pela extinção e arquivamento do feito, 

anunciando a baixa do tributo em razão da quitação..

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, já que 

extinta a dívida executada.

4. Fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante cópias.

5. Sem sucumbência, por analogia ao artigo 26 da LEF.

6. Transitada esta em julgado, arquivem-se, após as baixas e anotações 

de estilo.

7. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 17255 Nr: 433-81.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalcir Luiz Mattana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação de execução fiscal em que o ente público acima 

descrito move em desfavor do(a)(s) executado(a)(s) supra identificado(a)

(s), todos qualificado(a)(s) nos autos.

2. À f. 61/62 a parte exequente pugna pela extinção e arquivamento do 

feito, anunciando a baixa do tributo em razão da quitação.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, já que 
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extinta a dívida executada.

4. Fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante cópias.

5. Sem sucumbência, por analogia ao artigo 26 da LEF.

6. Transitada esta em julgado, arquivem-se, após as baixas e anotações 

de estilo.

7. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 57109 Nr: 683-31.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan José Saggin, AGRÍCOLA CERES 

INDUSTRIA DE CEREAIS E ARMAZEN LTDA, SECRETARIA DE ESTADO DE 

INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, Juliana Gonçalves Regis Toscano Sales Fonte - 

OAB:MG 111321, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:MT 18.870-O

 Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 55667 Nr: 2574-24.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaida Altoé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 48811 Nr: 953-26.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIA CRISTINA WALTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral 

dos valores executados (f. 50), nos moldes do artigo 924, II do Código de 

Processo Civil, julgo extinto com resolução do mérito o processo 

executivo.

 2. Sem sucumbência, forte no artigo 85, § 7º do CPC.

3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 52362 Nr: 754-67.2016.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENILZA BATISTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIVINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação de divórcio litigioso requerido por Enilza Batista 

Martins em desfavor de João Divino Martins, mencionando que está 

separada de fato do requerido há mais de vinte anos e que não existem 

bens a partilhar, requerendo a decretação do divórcio. Juntou 

documentos.

 Regularmente citado, o requerido deixou transcorrer “in albis” o prazo de 

defesa, anotando, contudo, que concorda com a pretensão da parte 

autora (f. 58).

 O Ministério Público não vislumbrou interesse em manifestar (f. 61).

2. É o relatório. Fundamento. Decido.

A separação de fato restou satisfatoriamente comprovada. Não há mais 

que se exigir lapso temporal para o divórcio, já que o § 6º do artigo 226 da 

CF, com a alteração promovida pela EC 66/2010, dispõe simplesmente que 

“O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”.

3. DISPOSITIVO.

3.1. POSTO ISTO, nos termos do art. 1.580, § 2º do Código Civil, art. 40 da 

Lei 6.515/77 e § 6º do art. 226 da Constituição Federal, defiro o pedido, e 

em conseqüência, decreto o divórcio de Enilza Batista Martins e João 

Divino Martins. A mulher voltará a usar o nome de solteira, ou seja, Enilza 

Batista.

3.2. Após o trânsito em julgado da presente, expeça-se mandado de 

averbação ao registro civil com atribuição para tanto, encaminhando-se 

para cumprimento sob os auspícios da justiça gratuita, vindo aos autos 

certidão constando a averbação para a devida entrega ao requerente, 

mantendo-se cópia nos autos.

3.3. Cumpridas todas as deliberações supra, ao arquivo.

3.4. Deixo de condenar o requerido nas custas e honorários advocatícios, 

por considerá-lo também beneficiário da justiça gratuita, ante as 

evidências dos autos.

 3.5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 66333 Nr: 3003-20.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTISSIMO & CAMPOS DE ASSIS LTDA ME, 

WALTER MARCELO SCHON, GILSON RAMIRO ALTISSIMO, JOAREZ 

CAMPOS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Processe-se independentemente do pagamento de custas, nos termos 

do artigo 39 da Lei 6.830/80.

2. Cite-se a parte executada para, no prazo de cinco (05) dias, pagar a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução.

3. Decorrido o prazo sem a providência supra, proceda-se a penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, observado o 

procedimento previsto no artigo 10 e seguintes da Lei 6.830/80.

4. Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para as regras de citação escalonadas 

nos incisos I a IV, do art. 8, da LEF (bem como para o regramento 

insculpido nos itens “6.16.26.48”, “6.16.26.49” e “6.16.26.50”, todos da 

CNGC), expedindo-se o necessário para tanto.

5. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 55489 Nr: 2413-14.2016.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 
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OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Não houve contestação 

nos autos, desnecessário, portanto, o consentimento do réu para a 

desistência (CPC, art. 485, § 4º). A desistência da ação não importa 

renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação, e julgo, por 

corolário, extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, restando sem efeito a 

decisão liminar de f. 24/25.

3. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do Código 

de Processo Civil, condeno a parte que desistiu ao pagamento das custas 

e despesas processuais.

 4. Autorizo a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

5. Levante-se a restrição gravada junto ao RENAJUD, se houver.

6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

7. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 55175 Nr: 2243-42.2016.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 

911/69, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim 

de consolidar nas mãos da parte autora a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem descrito na inicial, observando-se as determinações 

supra, cuja apreensão liminar torno definitiva. Levante-se o depósito 

judicial, facultada a venda pela parte autora.4. Oficie-se ao Detran, 

comunicando estar a parte autora autorizada a proceder à transferência 

do bem, expedindo, quando for o caso, novo certificado de registro de 

propriedade em nome do(a) credor(a) ou de terceiro por ela indicado, livre 

do ônus da propriedade fiduciária (art. 3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69).5. 

Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que 

a norteia, condeno a parte requerida no pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios que, nos termos 

do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 59401 Nr: 1984-13.2017.811.0108

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATA SANDRO ZIMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada (f. 152) a providenciar o preparo do feito 

ante o indeferimento do benefício da justiça gratuita, mas deixou que se 

escoasse o prazo assinado, sem providência (f. 153).

É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

 2. Dispõe o artigo 290, do CPC, que será cancelada a distribuição do feito 

que, em 15 (quinze) dias, não for realizado o pagamento das custas e 

despesas de ingresso. É o caso dos autos, uma vez que a despeito de 

intimada, a parte autora não tomou as respectivas providencias.

 De outro norte, em que pese inexista no diploma processual enumeração 

dos pressupostos processuais, entendo que o pagamento das custas 

processuais se traduz em pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, levando o descumprimento 

da determinação judicial, “in casu”, à aplicação do disposto no artigo 485, 

IV, do CPC.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito e, por consequência, determino o cancelamento da distribuição.

4. Certificado o trânsito em julgado, às providências para efetivação do 

cancelamento dantes determinado.

5. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 50200 Nr: 1684-22.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOLBERTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO J. CHEKERDEMIAN - 

OAB:MS - 3.556

 Vistos etc.

1. Tendo em vista a satisfação integral da obrigação, nos termos do artigo 

924, inciso II, do CPC, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para que 

surtam os efeitos legais, determinando, consequentemente, o 

levantamento de todas as medidas constritivas porventura existentes em 

desfavor do executado.

 2. Custas e despesas processuais, SE HOUVER, pelo executado.

 3. Fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante cópias.

4. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 57644 Nr: 974-31.2017.811.0108

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Alves Camelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Goulart Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Em relação ao cumprimento da obrigação de fazer, nos exatos termos 

do título exequendo, determino a intimação da parte requerida, 

pessoalmente, para no prazo improrrogável de cinco (5) dias, 

desocuparem voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação 

forçada, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento, 

forte no artigo 536 do CPC.

6. Expeça-se o necessário.

7. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 51591 Nr: 343-24.2016.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM, IMML, IML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Aguarde-se a juntada do expediente pendente (carta precatória, AR, 

ofício etc), prosseguindo-se nos ulteriores termos.

2. A Srª Gestora deverá aferir se o tempo de espera é razoável. Não o 

sendo, deverá tomar as providências pertinentes para a cobrança do ato.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 23905 Nr: 173-62.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Calderari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:OAB/PR 30575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que os valores depositados (f. 134) estão em 

consonância com o crédito homologado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora.

2. Expeça-se o necessário.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 26710 Nr: 1314-82.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Takahashi Ltda ME, Sergio Mamoru 

Takahashi, ELISA SATIE ODA TAKAHASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 VISTOS.Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a 

penhora on-line foi efetuada parcialmente, com a transferência dos 

valores para conta de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça.Destaco 

que a transferência imediata dos valores para conta judicial se impõe 

como necessária para evitar a perda de rendimentos e para assegurar, 

conforme o caso, a restituição integral dos valores ao (s) executado (a) 

(s) ou a satisfação do crédito ao exequente com a devida correção 

monetária e juros. O artigo 5º, do Provimento 04/2007-CGJ, dispõe que: 

Art. 5º Considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do executado, 

valendo como termo dela o protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, que 

será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado (...) Assim, intime-se o (a) (s) executado (a) (s), na pessoa de 

seu advogado, via DJE, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio (art. 854, § 2.º, do CPC), para 

tomar conhecimento da constrição, devendo no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias 

do art. 854, § 3º, do CPC, sob pena de preclusão.Registre-se, por 

oportuno, que o (a) (s) executado (a) (s) poderão oferecer EMBARGOS, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16, inciso III, da Lei 

6.830/80).Apresentada manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às 

matérias do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 

(cinco) dias, após voltem os autos conclusos para deliberação, na forma 

do art. 854, § 4.º, do CPC.Não sendo embargada a execução, tampouco, 

apresentada impugnação quanto à constrição realizada, manifeste-se o 

exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.Consigno que, eventual necessidade de liberação dos valores ao (s) 

executado (a) (s) será cumprida com a devida agilidade por meio de alvará 

eletrônico automatizado.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53475 Nr: 561-92.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIO WIECHORQUIEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:OAB/MT Nº12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Autos n° 561-92.2014.811.0085 (Código 53475)

Requerente: Adélio Wiechorquievcz

Requerido: Icatu Hartford Seguros S/A

 Vistos em correição.

Consoante a nova sistemática do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) 

dias (NCPC, §2º, art.1.023).

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 02 de setembro de 2016.

 Jean Paulo Leão Rufino

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51999 Nr: 687-79.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORINO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor, para no prazo de 15 

(quinze) dias requerer o que de direito acerca do retorno dos autos à 

primeira instância.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51219 Nr: 1165-24.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA FRANCISCA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor, para no prazo de 15 

(quinze) dias requerer o que de direito acerca do retorno dos autos à 

primeira instância.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34416 Nr: 664-46.2007.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LANG, ANA MARIA LANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:OAB/MT 3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao requerido para no prazo de 

15 (quinze) dias manifestar o que de direito acerca dos documentos de 

fls. 187-192.

O referido é verdade e dou fé.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27879 Nr: 562-77.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANUÁRIO FERREIRA DE SOUZA, Joary 

Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Márcia Franzon de 

Azevedo - OAB:3581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vista ao 

Exequente, para no prazo de 5 dias efetuar o pagamento das custas, 

conforme cálculo apresentado às fls 54, no valor de R$ 2.079,22; em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119178 Nr: 2520-42.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAÍDE DE PAULO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

553,62 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), 

de custas processuais a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas Ref. 13. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de Custas e R$ 140,22 (cento e quarenta reais e 

vinte e dois centavos), para fins da guia de Taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Vera, aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121130 Nr: 436-34.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 CERTIFICO que, devidamente intimada, a parte autora se manifestou nos 

autos à Ref: 29, porém, nada disse acerca da diligência complementar 

devida ao Oficial de Justiça, conforme Ref: 23.

Assim, solicita-se seja novamente intimada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010119-27.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA CLEN & CIA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

RONAEL BOMDESPACHO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

8010119-27.2016.8.11.0102. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: RONAEL BOMDESPACHO DA SILVA, TATIANA CLEN & 

CIA LTDA ME - ME Autos nº: 8010119-27.2016.811.0102 Vistos, etc. 1. 

Analisando os autos, verifico que a parte exequente, antes da realização 

da solenidade, manifestou-se pedindo o seu cancelamento (ID n° 

8330828), uma vez que se tratam os presentes autos de execução de 

título extrajudicial, e, nesses casos, somente será marcada audiência 

após a penhora de algum valor. 2. Assim, considerando que a parte 

executada foi citada nos autos (ID n° 9350226) CUMPRA-SE o 

remanescente do despacho proferido ao ID n° 5657178, qual seja 

“Decorrido o prazo acima sem pagamento, expeça-se mandado de 

penhora, remoção e avaliação, a qual deverá incidir preferencialmente em 

bens móveis de fácil comercialização, depositando-se os mesmos com a 

exequente, mediante termo de compromisso”. Caso a diligencia seja 

positiva, só então, deverá ser designada audiência de conciliação, nos 

termos do artigo 53, §1° do CPC, devendo o devedor ser intimado para 

comparecer a solenidade designada, oportunidade em que poderá 

oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. 3. Inexistindo bens 

penhoráveis, remetam-se os autos conclusos para sentença de extinção 

(art. 53, § 4º, Lei nº 9.099/1995), caso em que os documentos que 

instruem a inicial deverão ser devolvidos à parte autora. 4. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Vera/MT, 23 de novembro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-27.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CASTANHA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI DE SOUZA CASTANHA OAB - PR0067450A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo número: 8010033-27.2014.8.11.0102 Vistos etc. Em atenção ao 

que determinado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.525.174 (Tema 

954/STJ), DETERMINO A SUSPENSÃO deste feito até o julgamento do 

mérito do referido recurso pela Corte Superior (art. 1037, II, NCPC). 

INTIMEM-SE. Vera/MT, 28 de novembro de 2018. Adalto Quintino da Silva 
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Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-02.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ZAKALHUK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANK EUGENIO ZAKALHUK OAB - MT0019413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 8010013-02.2015.8.11.0102 Vistos, etc. Considerando a o 

decurso de prazo sem manifestação da parte autora, CUMPRA-SE o 

remanescente da decisão proferida ao ID n° 13373194. REMETAM-SE os 

auto ao arquivo. Às providências. Vera/MT, 28 de novembro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-53.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA MARQUES PINTADO OAB - MT17934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010029-53.2015.8.11.0102. REQUERENTE: AMANDA DESTEFANI 

EVANGELISTA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de ação sob o 

rito sumaríssimo ajuizado por AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA em 

face de OI S/A. Ao ID n° 14335339 a parte autora manifestou pela 

desistência da presente ação, com o julgamento sem resolução do mérito. 

Em audiência realizada em 25/07/2018, diante da ausência da parte 

reclamante, a parte reclamada manifestou pela aplicação dos efeitos da 

contumácia, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Assim, 

em que pese o Código de Processo Civil exija a intimação do requerido, 

após a contestação, quanto ao pedido de desistência, diante da 

manifestação da reclamada em audiência, verifica-se que não se 

manifesta contrário à extinção do feito. DECIDO. Assim, tendo em visa o 

pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação 

de busca e apreensão, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado da 

sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Vera/MT, 28 de novembro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-87.2012.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO DE MOLAS TRES AMIGOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CELESTE EQUIPAMENTOS ? RENATO EQUIPAMENTOS- 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010040-87.2012.8.11.0102. REQUERENTE: AUTO POSTO DE MOLAS 

TRES AMIGOS LTDA - ME REQUERIDO: RENATO CELESTE 

EQUIPAMENTOS ? RENATO EQUIPAMENTOS- Vistos, etc. Cuida-se de 

ação ajuizada sob o rito dos Juizados Especiais por Auto Posto de Molas 

Três Amigos LTDA em desfavor de Renato Celeste Equipamentos. 

Agendada audiência de conciliação para a data de 25/08/2017, o ato não 

foi realizado em virtude da ausência da parte reclamante, que mesmo 

devidamente intimada (id nº8190532) não se fez presente, sem qualquer 

justificativa. Desse modo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, 

DECLARO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Custas pelo reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, § 2º). Sem honorários (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Intimem-se. Vera-MT, 23 de novembro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010017-73.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI FRANCISCO NESKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010017-73.2014.8.11.0102. EXEQUENTE: PLUMA SUPERMERCADOS 

LTDA - EPP EXECUTADO: VANDERLEI FRANCISCO NESKE Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial pelo rito sumaríssimo, ajuizada por 

PLUMA SUMPERMERCADOS LTDA em desfavor de VANDERLEI 

FRANCISCO NESKE. Em despacho proferido ao ID n° 5654447 foi deferida 

a realização de penhora em nome do executado e, caso frustrada a 

penhora, a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestasse nos autos, requerendo o que de direito. Intimação da 

exequente, na pessoa do seu advogado, da decisão retro (ID n° 5654451) 

publicada no DJE em 23/07/2017. Verifica-se, portanto que a mais de 01 

(um) ano de sua intimação, a parte exequente ainda não deu 

prosseguimento a ação. Desse modo, deve ser aplicado o art. 53, §4º, da 

Lei 9099/1995, segundo o qual “Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor”. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 

APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4º, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Cabe ao credor 

indicar nos autos os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. 2.Na 

forma do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de 

intimação prévia do exequente, ressalvado, no entanto, o direito da parte 

prosseguir nos próprios autos quando localizado patrimônio sujeito à 

constrição judicial (...)(Acórdão n.882616, 20140110455533ACJ, Relator: 

CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 21/07/2015, Publicado 

no DJE: 01/09/2015. Pág.: 479) Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 53, § 4, da Lei nº 

9.099/1995. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. Vera-MT, 23 de novembro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000059-80.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO GUNTZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO(A))

EDIVAL PEREIRA DA SILVA OAB - MT3206/A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA CRISTINA KORT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000059-80.2017.8.11.0102. REQUERENTE: OLAVO GUNTZEL 

REQUERIDO: APARECIDA CRISTINA KORT Vistos, etc. Trata-se de ação 

sob o rito sumaríssimo ajuizado por Olavo Guntzel em face de Aparecida 

Cristina Kort. Ao ID n° 12559705 a parte autora manifestou pela 

desistência da presente ação, com o julgamento sem resolução do mérito. 

Assim, tendo em visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação, e por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado da sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Vera/MT, 23 de novembro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-70.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA VIEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000038-70.2018.8.11.0102. REQUERENTE: HILDA MARIA VIEIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito 

sumaríssimo ajuizado por Hilda Maria Vieira em face de Vivo S/A. Ao ID n° 

14887510 a parte autora manifestou pela desistência da presente ação, 

com o julgamento sem resolução do mérito. Assim, tendo em visa o pedido 

expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado da sentença, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera/MT, 23 

de novembro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-25.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000041-25.2018.8.11.0102. REQUERENTE: JOSIANE DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de ação ajuizada sob o rito 

dos Juizados Especiais por Josiane de Jesus em desfavor de Vivo S/A. 

Agendada audiência de conciliação para a data de 29/08/2018, 

verificou-se ausência da parte reclamante, que mesmo devidamente 

intimada por seu advogado constituído (id nº13886934) não se fez 

presente, sem qualquer justificativa. Desse modo, impõe-se a extinção do 

feito, sem julgamento de mérito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem julgamento de 

mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Custas pelo 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, § 2º). Sem honorários (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Vera-MT, 23 de novembro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-25.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000041-25.2018.8.11.0102. REQUERENTE: JOSIANE DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de ação ajuizada sob o rito 

dos Juizados Especiais por Josiane de Jesus em desfavor de Vivo S/A. 

Agendada audiência de conciliação para a data de 29/08/2018, 

verificou-se ausência da parte reclamante, que mesmo devidamente 

intimada por seu advogado constituído (id nº13886934) não se fez 

presente, sem qualquer justificativa. Desse modo, impõe-se a extinção do 

feito, sem julgamento de mérito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem julgamento de 

mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Custas pelo 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, § 2º). Sem honorários (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Vera-MT, 23 de novembro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-29.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE OLIVEIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000043-29.2017.8.11.0102. REQUERENTE: ALEX DE OLIVEIRA 

BRANDAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de ação ajuizada 

sob o rito dos Juizados Especiais por Alex de Oliveira Brandão em 

desfavor de Vivo S/A. Agendada audiência de conciliação para a data de 

29/08/2018, verificou-se ausência da parte reclamante, que mesmo 

devidamente intimada por seu advogado constituído (id nº13887117) não 

se fez presente, sem qualquer justificativa. Desse modo, impõe-se a 
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extinção do feito, sem julgamento de mérito, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 

Custas pelo reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, § 2º). Sem honorários 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Vera-MT, 23 de novembro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-02.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000049-02.2018.8.11.0102. Vistos, etc. Cuida-se de ação ajuizada sob o 

rito dos Juizados Especiais por Cleber Santos Soares em desfavor de 

Telefônica Brasil S/A. Agendada audiência de conciliação para a data de 

29/08/2018, verificou-se ausência da parte reclamante, que mesmo 

devidamente intimada por seu advogado constituído (id nº13896185) não 

se fez presente, sem qualquer justificativa. Desse modo, impõe-se a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 

Custas pelo reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, § 2º). Sem honorários 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Vera-MT, 23 de novembro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-72.2013.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

T J T SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Autos nº: 

8010084-72.2013.8.11.0102. Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito 

sumaríssimo, proposta por TJT Supermercados LTDA-ME em desfavor de 

Antonio Santos Nascimento. Ao ID n° 13393934, foi determinada a 

intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção processual. Conforme certidão 

de decurso de prazo ao ID n° 16616830, a parte autora, devidamente 

intimada, deixou de atender o comando judicial. Vieram os autos 

conclusos. DECIDO. O presente caso é de extinção do feito, diante da 

inércia da parte requerente em dar impulso ao processo, o que configura o 

abandono da causa. Com efeito, estando o processo sem movimentação 

da parte autora a mais de 30 (trinta) dias, conquanto intimada 

pessoalmente para promover a diligência que lhe competia, não o fez, o 

que configura o abando da causa, nos termos do art. do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC. Sem 

custas e honorários advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/1995. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE 

mediante as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Vera-MT, 23 de novembro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-60.2013.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

T J T SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCIR SOMOKOVITEZE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Autos nº: 

8010143-60.2013.8.11.0102 Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito 

sumaríssimo, proposta por TJT Supermercados LTDA-ME em desfavor de 

Leocir Somokoviteze. Ao ID n° 12405516, foi determinada a intimação 

pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção processual. Conforme certidão de 

decurso de prazo ao ID n° 16617914, a parte autora, devidamente 

intimada, deixou de atender o comando judicial. Vieram os autos 

conclusos. DECIDO. O presente caso é de extinção do feito, diante da 

inércia da parte requerente em dar impulso ao processo, o que configura o 

abandono da causa. Com efeito, estando o processo sem movimentação 

da parte autora a mais de 30 (trinta) dias, conquanto intimada 

pessoalmente para promover a diligência que lhe competia, não o fez, o 

que configura o abando da causa, nos termos do art. do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC. Sem 

custas e honorários advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/1995. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE 

mediante as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Vera-MT, 23 de novembro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-05.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

T J T SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI BATEZINE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Autos nº: 

8010071-05.2015.8.11.0102. Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito 

sumaríssimo, proposta por TJT Supermercados LTDA-ME em desfavor de 

Nelci Batezine. Ao ID n° 5656035, foi determinada a intimação pessoal da 

parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção processual. Conforme certidão de decurso de prazo ao 

ID n°16618228, a parte autora, devidamente intimada, deixou de atender o 

comando judicial. Vieram os autos conclusos. DECIDO. O presente caso é 

de extinção do feito, diante da inércia da parte requerente em dar impulso 

ao processo, o que configura o abandono da causa. Com efeito, estando 

o processo sem movimentação da parte autora a mais de 30 (trinta) dias, 

conquanto intimada pessoalmente para promover a diligência que lhe 

competia, não o fez, o que configura o abando da causa, nos termos do 

art. do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, III do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios com fundamento 

nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE mediante as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Vera-MT, 23 de novembro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-52.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 
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1000078-52.2018.8.11.0102. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: MOISES PEREIRA LIMA Vistos etc. Trata-se de ação 

sob o rito sumaríssimo proposta por Auto Posto Sorrisão LTDA em 

desfavor de Moisés Pereira Lima. Ao ID n° 15699001, foi juntado aos autos 

termo de acordo extrajudicial realizado entre as partes, onde pugnam pela 

sua homologação. É o necessário relatório. DECIDO. O instrumento do 

acordo ao ID n° 15699001 está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação. Diante disso, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO 

o acordo entabulado pelas partes, na forma e condições pactuadas, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos e legais. Ato contínuo JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, integrando a presente sentença os 

termos do acordo formalizado. Sem custas e honorários advocatícios com 

fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. Transitado 

em julgado, ARQUIVEM-SE mediante as anotações e baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Vera/MT, 23 de novembro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-40.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MARICONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO KLEIN (REQUERIDO)

TIAGO SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010058-40.2014.8.11.0102. Requerente: Vicente Mariconi Requerido: 

Tiago Santana da Silva, Paulo Klein Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Com efeito, verifica-se que a parte reclamada, Thiago Santana da Silva, 

embora devidamente citada e intimada para comparecer à audiência de 

tentativa de conciliação (ID nº 5655083), não compareceu. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação, como se deu no 

caso em tela, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

conforme artigo 20, da Lei 9.099/95. Ademais, o reclamado Paulo Klein, 

embora tenha comparecido a audiência de conciliação, deixou decorrer o 

prazo para apresentação de contestação, considerando que o prazo 

iniciou-se na dará da audiência (art. 335,I, do CPC) Diante disso, DECRETO 

a revelia dos reclamados, nos termos do art. 20, da Lei 9.099/95, e 344 do 

CPC. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra 

do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar 

o fato constitutivo do seu direito e aos réus fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 337 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados, tenho os requeridos deixado de 

fazer nos autos. Afirma a parte reclamante que é credora da parte 

reclamada do valor declinado na inicial, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil 

reais), ante acordo verbal de aluguel de uma carreta ano 1983/1983, placa 

AAE-0769. No caso em análise, não havendo prova desconstitutiva do 

direito da parte reclamante, mister se faz o acolhimento do pedido inicial. 

Desta feita, os elementos constantes na petição inicial são suficientes 

para deferimento do referido pleito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão contida na peça inicial, e, por conseguinte, condeno os 

reclamados ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do 

CTN, contados da citação válida. Por conseguinte, declaro extinto o 

processo, com análise do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Vera/MT, 23 de Novembro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-49.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUZA CASTANHA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI DE SOUZA CASTANHA OAB - PR0067450A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 8010038-49.2014.8.11.0102 Parte reclamante: Francisco de 

Souza Castanha Filho. Parte reclamada: Oi Móvel S/A. Vistos etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O feito 

comporta julgamento antecipado, sendo desnecessária dilação probatória, 

tendo em vista que se trata de matéria eminentemente de direito e os fatos 

encontram-se comprovados pelos documentos acostados aos autos, os 

quais se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia 

apresentada, de conformidade com o artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Inicialmente, quanto a preliminar de retificação do polo passivo, para 

que conste a denominação social correta da requerida – OI MÓVEL S/A, 

verifico que tal falha já foi sanada, e que a alteração inicial do polo passivo 

não causou prejuízos comprovados a requerente. Passo ao mérito. De 

início, consigno que a relação havida entre as partes é de consumo, 

enquadrando-se reclamante e reclamada perfeitamente nos conceitos de 

consumidor e fornecedor da Lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do 

Consumidor, pelo que perfeitamente aplicável ao caso. A pretensão 

merece prosperar. A análise da responsabilidade civil por atos ilícitos 

praticados envolve a apuração de 04 (quatro) elementos: Uma conduta, 

um resultado danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação ou 

omissão e o dano dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que 

permeie a conduta do agente, a culpa. Em se tratando de relação de 

consumo, a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços pelos 

danos que causar ao consumidor é objetiva, portanto, independe da 

existência ou comprovação de culpa, na forma dos art. 12 e 14 do CDC, 

bastando a configuração de nexo de causalidade entre o defeito do 

produto ou serviço prestado e dano experimentado pelo cliente, 

circunstâncias essas que, in casu, mostram-se presentes. A parte autora 

relata que nunca contraiu a dívida da qual vem sendo cobrada pela 

empresa, inclusive com a inserção do nome da requerente nos cadastros 

de inadimplentes. Ante a inversão do ônus da prova aplicado no caso em 

concreto, cabia à parte requerida demonstrar que houve sim a 

contratação do serviço, apresentando, para tanto, contrato válido firmado 

entre as partes, o que não ocorreu. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte ré pede 

provimento ao recurso para que seja reformada a sentença que a 

condenou ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a 

exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC. Logo, cabia à parte ré demonstrar a relação 

contratual que deu origem ao débito inscrito em nome da parte autora, o 

que não se verifica nos autos. Ademais, não obstante a alegada 

inexistência de contrato assinado pelas partes para realizar o 

fornecimento do serviço, subsiste a responsabilidade da recorrente de 

demonstrar o cumprimento de seu dever de cautela através da exigência 

de documentos, a fim de se evitar a realização de contratações 

fraudulentas. O que, igualmente, não restou demonstrado nos autos. 

Sendo assim, estando ausente a demonstração da regular contratação, 

configura-se como indevida a inscrição do nome da autora em cadastro 

restritivo, devendo ser mantida sua exclusão. Com relação à condenação 

por danos morais, a inscrição indevida da parte autora em órgãos de 

proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa. Portanto, havendo a 
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demonstração da indevida inscrição (fl. 05), é cabível a condenação da 

parte ré... ao pagamento de indenização por danos morais. O quantum 

arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não merece redução, pois 

aquém dos parâmetros utilizados pela Primeira Turma Recursal no 

julgamento de casos análogos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776950, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 22/03/2016). 

O ônus probatório é do fornecedor. Afinal, não se pode exigir da 

consumidora a prova de fato negativo, ou seja, a não contratação. Sendo 

assim, ausente apresentação do instrumento contratual que legitime a 

suposta relação jurídica, conclui-se ser indevido o débito e abusiva a 

cobrança, bem como a restrição no nome da autora. Com efeito, a 

instituição financeira não demonstrou no processo a origem da suposta 

dívida, cabendo frisar que as cópias de tela de computador apresentada 

na contestação não se prestam a tal desiderato, na medida em que não 

revelam a manifestação da vontade do consumidor. Por consequência, 

inexistindo prova da origem da dívida, afigura-se ilegítima a cobrança, bem 

como a posterior inclusão da restrição no nome do requerente nos 

cadastros de inadimplentes. Contudo, muito embora constatado o efetivo 

equívoco cometido pela requerida ao efetuar a cobrança de valores 

descabidos, em relação à repetição do indébito, razão não assiste a parte 

requerente. Muito embora tenha juntado ao processo várias faturas de 

cobrança emitidas pela parte requerida, esses documentos não provam 

quais os valores que realmente foram pagos pela requerente 

(comprovantes de pagamento). A restituição dos valores cobrados 

indevidamente pressupõe a comprovação do pagamento indevido por 

parte do consumidor, o que não ocorreu no caso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: (...) 6- A repetição de indébito pressupõe pagamento 

indevido, não comprovado nos autos que houve efetivo pagamento 

indevido, não há que se falar em repetição de indébito, conforme 

preconiza o art. 42 do CDC. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 

07/08/2018). No mais, o ato ilícito por parte da reclamada inegavelmente 

violou o patrimônio moral da parte reclamante, causando-lhe lesão à honra 

e à reputação, tratando-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova de 

efetivo prejuízo, pois presumido, conforme as regras de experiência 

comum. Nessa linha intelectiva, já consignou o Superior Tribunal de Justiça 

que “A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de 

inadimplentes, por si só, enseja indenização, sendo desnecessária a 

comprovação do prejuízo, por ser presumida a sua ocorrência, 

configurando, assim, o chamado dano moral in re ipsa” [AgRg no AREsp 

607.167/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

18/12/2014, DJe 11/02/2015]. Outra perspectiva, o valor a ser aplicado a 

título indenizatório pelos danos morais deve atender aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, aliado à dupla finalidade de reparação e 

repressão. Deve-se observar a capacidade econômica do atingido e do 

ofensor, cuidando-se para não gerar enriquecimento injustificado, mas ao 

mesmo tempo, que a indenização atinja seu caráter repressivo e 

reparatório. Sobre o tema: APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE PRATICADO POR 

TERCEIRO – ASSINATURA FALSA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORALCARACTERIZADO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - POSSIBILIDADE – TERMO A 

QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – 

SÚMULA 54 DO STJ - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - RECURSOS 

PARCIALMENTE PROVIDOS. Cabe à instituição financeira o ônus da prova 

de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de 

modo a não permitir negociação fraudulenta, checando os documentos 

apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo falsário. 

Segundo orientação do STJ, o banco responde objetivamente pelos danos 

causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas 

fraudes cometidas por terceiros. A indenização por danos morais deve 

ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com 

observância das peculiaridades do caso e tendo em vista os objetivos do 

instituto: compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o 

agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, 

comportando minoração se o arbitramento lhe for exorbitante. Em se 

tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os 

juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do 

STJ). (Ap 19255/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 28/04/2016). 

Com base nessas premissas, tenho como razoável e proporcional à 

fixação da compensação pelos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Por fim, cumpre registrar que, nos termos da Súmula nº 326 do 

Superior Tribunal de Justiça, “Na ação de indenização por dano moral, a 

condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca”. É que, nessa hipótese, formalmente, apenas o 

réu sucumbiu, circunstância que interessa à definição da responsabilidade 

pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios. Nesse sentido: REsp 1102479/RJ, DJe 25/05/2015 (recurso 

repetitivo). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para (i) declarar a inexistência de relação jurídica que ampare a 

cobrança dos débitos aludidos na inicial; (ii) determinar que a requerida 

exclua a negativação do nome da autora quanto ao débitos indicado no 

processo (valor de R$475,45 – quatrocentos e setenta e cinco reais e 

quarenta e cinco centavos) ; e (iii) condenar a reclamada ao pagamento 

de compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Sobre esse valor, deverá incidir correção monetária desde a data 

desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como 

juros de mora, desde 02/04/2015 (data da negativação - Súmula 54/STJ), 

no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitado em julgado, INTIME-SE a parte autora para que 

promova o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o 

prazo, ARQUIVE-SE, com as baixas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Vera/MT, 28 de novembro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 731 de 732



Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

Gestora de Diário da Justiça Eletrônico 

Rosmeire de Castilho Ribeiro 

Dúvidas e Sugestões:
(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 732 de 732



Disponibilizado - 29/11/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10385 Caderno de Anexos - 1 de 29



ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 
 

PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – NOVEMBRO2018  

 

PORTARIA Nº 87/2018-DF     

                                                     

Juíza Diretora: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

 

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que revoga o Provimento nº 

001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o serviço de Plantão; 

Considerando que a Portaria nº 678/2017-PRES estabelece os dias 1º e 16 como Ponto Facultativo e os 

dias 2 (Finados), 15 (Proclamação da República) e 20 (Consciência Negra) como feriado, suspendendo o 

expediente em referidas datas; 

Considerando a permuta de plantão deferida entre os Magistrados Giselda R. S. de O. Andrade e Rafael 

Siman Carvalho; 

Considerando a permuta de plantão deferida entre os Magistrados Giselda R. S. de O. Andrade e Fernando 

Kendi Ishikawa; 

Considerando a designação por tempo determinado da servidora Myrna N. Q. L. Viana, como assessora de 

gabinete II do Juízo da 2ª Vara; 

Considerando o afastamento do servidor José Roberto Fregato, no período de 31.08.2018 a 28.11.2018; 

Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza, no período de 14.11.2018 a 20.11.2018 

e 29.11.2018 a 13.12.2018; 

Considerando o afastamento do servidor Cícero de Assis, no período de 14.11.2018 a 25.11.2018; 

Considerando o afastamento da servidora Francieli Mocci Gaiardoni, no período de 20.11.2018 a 

19.12.2018; 

Considerando o afastamento da servidora Ely Regina Maniezzo Pina, no período de 29.10.2018 a 

12.11.2018; 

Considerando o deferimento de permuta de plantão entre os servidores Rosângela B. Banazeski e Eriton 

A. da Silva; 

Considerando o deferimento de permuta de plantão entre as servidoras Antônia V. da C. Nunis e Francieli 

Mocci Gaiardoni; 

Considerando o deferimento de permuta de plantão entre as servidoras Maria A. C. Tibúrcio e Rosimeire 

S. da Silva; 

Considerando o afastamento do Magistrado Fernando Kendi Ishikawa, no período de 26/11/2018 a 

30/11/2018. 

Considerando o deferimento da permuta de plantão entre os Magistrados Maurício Alexandre Ribeiro e 

Giselda R. S. de O. Andrade. 

Considerando o retorno às funções da servidora Maria Aparecida Soares Rissi; 

RESOLVE: 

Art. 1º ALTERAR a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça desta 

Comarca, referente ao mês de NOVEMBRO/2018: 
Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça 
01.11.18 Quinta-feira (Ponto 

Facultativo) 

Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira 

Corsini 

Manuel E. 

Martins 
02.11.18 Sexta-feira (Feriado) Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira 

Corsini 

Cícero de Assis 

03.11.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira 

Corsini 

Luiz Donizetti 

Rocha 
04.11.18 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira 

Corsini 

Luiz Donizetti 

Rocha 
05.11.18 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira 

Corsini 

Urichelli Gorgete 
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05.11.18 Segunda-feira (A partir das 

19h) 

Fernando Kendi Ishikawa Dinoerce C. B. 

Henchen 

Urichelli Gorgete 

Souza 
06.11.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Dinoerce C. B. 

Henchen 

Tiago da S. 

Gouveia 
06.11.18 Terça-feira (A partir das 

19h) 

Fernando Kendi Ishikawa Maria A. S. Rissi Tiago da S. 

Gouveia 
07.11.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Maria A. S. Rissi Manuel Eugênio 

Martins 
07.11.18 Quarta-feira (A partir das 

19h) 

Fernando Kendi Ishikawa Francieli Mocci 

Gaiardoni 

Manuel Eugênio 

Martins 
08.11.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Francieli Mocci 

Gaiardoni 

Antônio C. das 

Chagas 
08.11.18 Quinta-feira (A partir das 

19h) 

Fernando Kendi Ishikawa Fernanda Stecca Cioni Antônio C. das 

Chagas 
09.11.18 Sexta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Fernanda Stecca Cioni Luiz Donizetti 

Rocha 
09.11.18 Sexta-feira (A partir das 

19h) 

Giselda R. S. de O. Andrade Francieli Mocci 

Gaiardoni 

Luiz Donizetti 

Rocha 
10.11.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Francieli Mocci 

Gaiardoni 

Antônio C. das 

Chagas 
11.11.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Francieli Mocci 

Gaiardoni 

Antônio C. das 

Chagas 
12.11.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Francieli Mocci 

Gaiardoni 

Urichelli Gorgete 

Souza 
12.11.18 Segunda-feira (A partir das 

19h) 

Giselda R. S. de O. Andrade Lenair da Silveira Urichelli Gorgete 

Souza 
13.11.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Lenair da Silveira Tiago da S. 

Gouveia 
13.11.18 Terça-feira (A partir das 

19h) 

Giselda R. S. de O. Andrade Rosimeire S. da Silva Tiago da S. 

Gouveia 
14.11.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Rosimeire S. da Silva Manuel Eugênio 

Martins 
14.11.18 Quarta-feira (A partir das 

19h) 

Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. 

Henchen 

Manuel Eugênio 

Martins 
15.11.18 Quinta-feira (Feriado) Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. 

Henchen 

Antônio C. das 

Chagas 
16.11.18 Sexta-feira (Ponto 

Facultativo) 

Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. 

Henchen 

Luiz Donizetti 

Rocha 
17.11.18 Sábado Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. 

Henchen 

Tiago da S. 

Gouveia 
18.11.18 Domingo Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. 

Henchen 

Tiago da S. 

Gouveia 
19.11.18 Segunda-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. 

Henchen 

Manuel Eugênio 

Martins 
19.11.18 Segunda-feira (A partir das 

19h) 

Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. 

Henchen 

Manuel Eugênio 

Martins 
20.11.18 Terça-feira (Feriado) Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. 

Henchen 

Antônio C. das 

Chagas 
21.11.18 Quarta-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. 

Henchen 

Luiz Donizetti 

Rocha 
21.11.18 Quarta-feira (A partir das 

19h) 

Maurício Alexandre Ribeiro Rosângela Block 

Banazeski 

Luiz Donizetti 

Rocha 
22.11.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Rosângela Block 

Banazeski 

Tiago da S. 

Gouveia 
22.11.18 Quinta-feira (A partir das 

19h) 

Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia N. C. 

Dominguez 

Tiago da S. 

Gouveia 
23.11.18 Sexta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia N. C. 

Dominguez 

Manuel Eugênio 

Martins 
23.11.18 Sexta-feira (A partir das Giselda R. S. de O. Andrade Ely Regina Maniezzo Manuel Eugênio Disponibilizado - 29/11/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10385 Caderno de Anexos - 3 de 29



19h) Pina Martins 
24.11.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Ely Regina Maniezzo 

Pina 

Urichelli Gorgete 

Souza 
25.11.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Ely Regina Maniezzo 

Pina 

Urichelli Gorgete 

Souza 
26.11.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Ely Regina Maniezzo 

Pina 

Antônio C. das 

Chagas 
26.11.18 Segunda-feira (A partir das 

19h) 

Giselda R. S. de O. Andrade Flávia L. V. Monguini Antônio C. das 

Chagas 
27.11.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Flávia L. V. Monguini Cícero de Assis 
27.11.18 Terça-feira (A partir das 

19h) 

Giselda R. S. de O. Andrade Irene Celiane Luque Cícero de Assis 

28.11.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Irene Celiane Luque Luiz Donizetti 

Rocha 
28.11.18 Quarta-feira (A partir das 

19h) 

Giselda R. S. de O. Andrade Ana Maria Guimarães Luiz Donizetti 

Rocha 
29.11.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Ana Maria Guimarães Tiago da S. 

Gouveia 
29.11.18 Quinta-feira (A partir das 

19h) 

Giselda R. S. de O. Andrade Eriton Andrade da 

Silva 

Tiago da S. 

Gouveia 
30.11.18 Sexta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Eriton Andrade da 

Silva 

José Roberto 

Fregato 
30.11.18 Sexta-feira (A partir das 

19h) 

Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. Rissi José Roberto 

Fregato 

ENDEREÇOS E TELEFONES: 

  Nome Comarca Vara Telefone 

Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285 

Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534 

Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740 

Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade 

Colíder 2ª Vara 6635411285 

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285 

Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469 

Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 

Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 

Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 

Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 

Francieli Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469 

Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469 

Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469 

Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469 

Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469 

Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469 

Flávia Liziana Vacario de Aquino 

Monguini 

Colíder 1ª Vara 6692312469 

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469 

Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469 

Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469 

Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469 

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469 

Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469 

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655 

Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040 

Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418 

José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883 

Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088 
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Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763 

Tiago da S. Gouveia Colíder Diretoria do Fórum 66996038993 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público Estadual, à Defensoria Pública 

Estadual, à Subseção da OAB e às Autoridades Policiais. 

Colíder, 27 de novembro de 2018. 

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 

Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 
 
PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – DEZEMBRO/2018  
 
PORTARIA Nº 88/2018-DF         
                                                 
Juíza Diretora: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 
Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 
017/2013/CM e estabelece o serviço de Plantão; 
Considerando o Provimento nº 16/2018-CM, que estabelece o recesso forense no período de 20.12.2018 a 06.01.2019; 
Considerando a designação por tempo determinado da servidora Myrna N. Q. L. Viana, como assessora de gabinete II 
do Juízo da 2ª Vara; 
Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza, no período de 14.12.2018 a 20.12.2018 e 
29.12.2018 a 13.12.2018; 
Considerando o afastamento do servidor Cícero de Assis, no período de 14.12.2018 a 25.12.2018; 
Considerando o afastamento da servidora Francieli Mocci Gaiardoni, no período de 20.12.2018 a 19.12.2018; 
Considerando o deferimento de permuta de plantão entre as servidoras Antônia V. da C. Nunis e Francieli Mocci 
Gaiardoni; 
Considerando o deferimento de permuta de plantão entre as servidoras Maria A. C. Tibúrcio e Rosimeire S. da Silva; 
Considerando a permuta de plantão entre as servidoras Maria A. C. Tibúrcio e Fernanda Steca Cioni; 
Considerando o afastamento do Magistrado Fernando Kendi Ishikawa, no período de 26/11/2018 a 30/11/2018. 
Considerando o deferimento da permuta de plantão entre os Magistrados Maurício Alexandre Ribeiro e Giselda R. S. 
de O. Andrade. 
Considerando a convocação do servidor Douglas Ferreira Corsini pela Escola de Servidores do TJMT; 
RESOLVE: 
Art. 1º ESTABELECER a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça desta Comarca, 
referente ao mês de DEZEMBRO/2018: 
Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça 
01.12.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. Rissi Cícero de Assis 
02.12.18 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. Rissi Cícero de Assis 
03.12.18 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. Rissi Antônio C. das 

Chagas 
03.12.18 Segunda-feira (A partir das 

19h) 
Fernando Kendi Ishikawa Neuride Antônia 

Nunes 
Antônio C. das 
Chagas 

04.12.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Neuride Antônia 
Nunes 

José Roberto 
Fregato 

04.12.18 Terça-feira (A partir das 
19h) 

Fernando Kendi Ishikawa Maria A. C. Tibúrcio José Roberto 
Fregato 

05.12.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Maria A. C. Tibúrcio Cícero de Assis 
05.12.18 Quarta-feira (A partir das 

19h) 
Fernando Kendi Ishikawa Nair Santos 

Rockemback 
Cícero de Assis 

06.12.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Nair Santos 
Rockemback 

Tiago da S. 
Gouveia 

06.12.18 Quinta-feira (A partir das 
19h) 

Fernando Kendi Ishikawa Antônia V. da C. 
Nunis 

Tiago da S. 
Gouveia 

07.12.18 Sexta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Antônia V. da C. 
Nunis 

Luiz Donizetti 
Rocha 

07.12.18 Sexta-feira (A partir das 
19h) 

Giselda R. S. de O. 
Andrade 

Antônia V. da C. 
Nunis 

Luiz Donizetti 
Rocha 

08.12.18 Sábado Giselda R. S. de O. 
Andrade 

Antônia V. da C. 
Nunis 

José Roberto 
Fregato 

09.12.18 Domingo Giselda R. S. de O. 
Andrade 

Antônia V. da C. 
Nunis 

José Roberto 
Fregato 

10.12.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Antônia V. da C. Cícero de Assis 
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Andrade Nunis 
10.12.18 Segunda-feira (A partir das 

19h) 
Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira 

Corsini 
Cícero de Assis 

11.12.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira 
Corsini 

Antônio C. das 
Chagas 

11.12.18 Terça-feira (A partir das 
19h) 

Maurício Alexandre Ribeiro Dinoerce C. B. 
Henchen 

Antônio C. das 
Chagas 

12.12.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Dinoerce C. B. 
Henchen 

Luiz Donizetti 
Rocha 

12.12.18 Quarta-feira (A partir das 
19h) 

Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. Rissi Luiz Donizetti 
Rocha 

13.12.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. Rissi José Roberto 
Fregato 

13.12.18 Quinta-feira (A partir das 
19h) 

Maurício Alexandre Ribeiro Ely Regina Maniezzo 
Pina 

José Roberto 
Fregato 

14.12.18 Sexta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely Regina Maniezzo 
Pina 

Tiago da S. 
Gouveia 

14.12.18 Sexta-feira (A partir das 
19h) 

Rafael Siman Carvalho Maria A. C. Tibúrcio Tiago da S. 
Gouveia 

15.12.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Maria A. C. Tibúrcio Luiz Donizetti 
Rocha 

16.12.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Maria A. C. Tibúrcio Luiz Donizetti 
Rocha 

17.12.18 Segunda-feira (Até às 12h) Rafael Siman Carvalho Maria A. C. Tibúrcio Cícero de Assis 
17.12.18 Segunda-feira (A partir das 

19h) 
Rafael Siman Carvalho Maria A. C. Tibúrcio Cícero de Assis 

18.12.18 Terça-feira (Feriado) Rafael Siman Carvalho Maria A. C. Tibúrcio Antônio C. das 
Chagas 

19.12.18 Quarta-feira (Até às 8h) Rafael Siman Carvalho Maria A. C. Tibúrcio Luiz Donizetti 
Rocha 

19.12.18 Quarta-feira (A partir das 
15h) 

Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira Luiz Donizetti 
Rocha 

20.12.18 Quinta-feira  Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira José Roberto 
Fregato 

21.12.18 Sexta-feira  Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira José Roberto 
Fregato 

22.12.18 Sábado  Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira José Roberto 
Fregato 

23.12.18 Domingo  Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira José Roberto 
Fregato 

24.12.18 Segunda-feira  Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Luiz Donizetti 
Rocha 

25.12.18 Terça-feira  Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Luiz Donizetti 
Rocha 

26.12.18 Quarta-feira  Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Cícero de Assis 
27.12.18 Quinta-feira (Até às 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Cícero de Assis 
27.12.18 Quinta-feira (A partir das 

19h) 
Rafael Siman Carvalho Fernanda Stecca Cioni Cícero de Assis 

28.12.18 Sexta Rafael Siman Carvalho Fernanda Stecca Cioni Cícero de Assis 
29.12.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Fernanda Stecca Cioni Manuel E. Martins 
30.12.18 Domingo  Rafael Siman Carvalho Fernanda Stecca Cioni Manuel E. Martins 
31.12.18 Segunda-feira  Rafael Siman Carvalho Flávia L. V. de A. 

Monguini 
Urichelli Gorgete 
Souza 

ENDEREÇOS E TELEFONES: 
  Nome Comarca Vara Telefone 
Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285 
Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534 
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Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740 
Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105 
Giselda Regina Sobreira de Oliveira 
Andrade 

Colíder 2ª Vara 6635411285 

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285 
Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469 
Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Francieli Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469 
Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469 
Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469 
Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469 
Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469 
Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469 
Flávia Liziana Vacario de Aquino 
Monguini 

Colíder 1ª Vara 6692312469 

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469 
Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469 
Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469 
Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469 
Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469 
Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469 
Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655 
Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040 
Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418 
José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883 
Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088 
Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763 
Tiago da S. Gouveia Colíder Diretoria do Fórum 66996038993 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB 
e às Autoridades Policiais. 
Colíder, 27 de novembro de 2018. 
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 
 

Autos nº 3670-06.2018.811.0011 – Código 264125 
 
EDITAL N.º 013/2018-CA 
 
 
De ordem da Excelentíssima Doutora HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR 
FERREIRA LIMA – Meritíssima Juíza de Direito e Diretora do Foro desta Comarca de 
Mirassol D’Oeste, Estado de Mato Grosso, em substituição legal, em conformidade com o 
Edital nº 014/2012/GSCP de 16.05.2012, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no 
Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, em 17.05.2012 e c.c. Edital nº 009/2018-CA de 
08/10/2018, deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10355, em 
09/10/2018; o Edital nº 010/2018-CA, deste Juízo, datado de 29/10/2018, disponibilizado no 
Diário da Justiça Eletrônico nº 10369, em 30/10/2018 e  o Edital nº 012/2018-CA, deste Juízo, 
datado de 21/11/2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10380, em 
22/11/2018, no uso de suas atribuições legais, considerando que não houve nenhuma 
interposição de recurso, TORNA PÚBLICO, o resultado definitivo concernente ao Processo 
Seletivo para Cadastro de Reserva de Estagiários de Nível Médio, para o Fórum da Comarca 
de Mirassol D’Oeste-MT, com a relação dos candidatos Classificados, bem como, do gabarito 
definitivo da prova realizada em 18/11/2018. 

 

 
NIVEL MÉDIO 

 
ORDE

M 
INSCRIÇ

ÃO 
CANDIDATO ACERT

OS 
NOTA 

1 041 GUSTAVO PIRES PINHAL 37 9,25 
2 095 MARCELO ANTONIO POSSAVATS 36 9,00 
3 015 MARCELLO CARDENA DOS SANTOS 35 8,75 
4 027 LAUANE QUEIROZ LEAL 35 8,75 
5 118 GUILHERME MATEUS SABINO DE BRITO 35 8,75 
6 005 NARANDRA RODRIGUES MATSUSHITA 34 8,50 
7 104 ADRIANO PESSOA SILVA 34 8,50 
8 059 KELVINN FELTRIN MAZALI 34 8,50 
9 060 RAFAEL MACHADO TOLLÓ 33 8,25 

10 008 MARLON CORREIA ROJAS SILVERIO 32 8,00 
11 050 VINICIUS CARVALHO ARAUJO 32 8,00 
12 053 HYAN CARLOS SOARES NOSSA 32 8,00 
13 020 DEBORAH GIOVANA DE ANDRADE 32 8,00 
14 021 LUAN HENRIQUE ANACLETO DA SILVA 31 7,75 
15 007 MAICON CORREIA ROJAS SILVERIO 30 7,50 
16 070 GUSTAVO CORREA LEITE 30 7,50 
17 091 SABRINA GUIDINI DA LUZ 30 7,50 
18 001 BEATRIZ DOS SANTOS LOBATO 30 7,50 
19 052 WENDEL GONÇALVES FERREIRA 29 7,25 
20 058 GUSTAVO H. DIAS FELIX PEREIRA 29 7,25 
21 082 TAMIRES GONÇALVES MACIEL 28 7,00 
22 108 ABNER SAMUEL SANTANA ALMEIDA 28 7,00 
23 141 VINICIUS BOSSOLANI CRUZ 28 7,00 
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24 067 JOYCE RODRIGUES FORNAZARI 27 6,75 
25 040 ELLEN CAROLINY ALVES GUIMARÃES 27 6,75 
26 026 EMILY LORRAINY MARQUES NEVES 27 6,75 
27 143 LUCAS AGUIAR SILVA 27 6,75 
28 110 ANDRIELLE AP. MARTINS AMUY 26 6,50 
29 003 HILLARY RODRIGUES DA SILVA 26 6,50 
30 055 MARIANA ROBERTO SIQUEIRA 26 6,50 
31 105 MARIA EDUARDA PESSOA BORGES 26 6,50 
32 029 GUILHERME JOSÉ SARTI DAVANTEL 26 6,50 
33 109 RICARDO DE JESUS GARCIA 25 6,25 
34 136 VITOR HUGO MORAES DO NASCIMENTO 25 6,25 
35 137 ALAN CRHISTOPHER R. CARRASCO 25 6,25 
36 148 MURILO FRIOZI DANTAS 25 6,25 
37 146 POLIANA PEREIRA CAMPOS 25 6,25 
38 144 JOÃO VICTOR AGUIAR ANDRADE 25 6,25 
39 080 ENZO GALONI DE OLIVEIRA CAMPOI 25 6,25 
40 074 IGOR VINICIUS DA SILVA ROCHA 24 6,00 
41 037 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA 24 6,00 
42 127 GEOVANA CASTILHO CERQUEIRA 24 6,00 
43 044 POÊNA JÚLIA LOMPIAS DOS SANTOS 24 6,00 
44 084 RONAN CLEYTON MARIANO LINHARES 24 6,00 
45 034 REBEKA GUEDES PEREIRA 24 6,00 
46 075 MAIKLER BONIN BEHN 24 6,00 
47 101 RYAN DE ARRUDA LEAL 24 6,00 
48 112 GABRIEL DIAS SIQUEIRA 23 5,75 
49 061 NATHÁLIA DE MATOS SOUZA 23 5,75 
50 031 MARIANA SPINDOLA RIBEIRO 23 5,75 
51 121 LORENA OLIVEIRA DE ALMEIDA 23 5,75 
52 030 KAMILLA EMANUELLE BORGES 22 5,50 
53 002 GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA 22 5,50 
54 009 LUANA BRANIZIO DA SILVA NEVES 22 5,50 
55 069 LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA 21 5,25 
56  011 SABRINA DA SILVA TEIXEIRA 21 5,25 
57 098 MYREIA ESCORSE BECALHO 21 5,25 
58 093 BEATRIZ ALEXANDRE LOIOLA 21 5,25 
59 064 LETICIA DOS SANTOS PIRES 21 5,25 
60 083 OSMAR MAMEDES ZAMARO 21 5,25 
61 126 KAÍQUE FERNANDES LEAL 21 5,25 
62 085 ANA VITÓRIA VICENSOTI NUNES 20 5,00 
63 014 LARICIELLY DA SILVA SOUSA 20 5,00 
64  140 DANIELLY DOS SANTOS SILVA 20 5,00 
65 035 EVANDRO DE SOUZA LIMA 20 5,00 

 
 

GABARITO PRELIMINAR: NÍVEL MÉDIO 

PORTUGUES RACIOCINIO LOGICO  CONHECIMENTOS 

GERAIS 

INFORMATICA 

01 – B 11 – C 21 – C 31 – D 

02 – D 12 – D 22 – B 32 – A 

03 – B 13 – C 23 – B 33 – A 
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04 – D 14 – B 24 – B  34 – D 

05 – D 15 – A 25 – B 35 – A 

06 – A 16 – A 26 – C 36 – B 

07 – C 17 – B 27 – A 37 – A 

08 – C 18 – D 28 – D 38 – C 

09 – D 19 – D 29 – D 39 – B 

10 – C 20 – B 30 – C 40 – C 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste, 
Estado de Mato Grosso, aos 28 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito 
(28/11/2018). Eu, Edmilson Barbosa da Silva, Gestor Administrativo 2, digitei. Eu, (Fermino 
Castilho Junior), Gestor Geral, que o conferi e assino. 

 
 
 

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima 
Juíza de Direito Diretora do Foro em Substituição Legal 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE FELIZ NATAL 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 2019 
 

O(A) Doutor(a) Juliano Hermont Hermes da Silva Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do  
Júri  da  Comarca de Feliz Natal-MT, na forma da lei etc. 
 F A Z  S A B E R ,  a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, foram alistados para compor o 
Corpo de Jurados do ano de 2018, nos termos do artigo 439 do Código de Processo Penal, os 
cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões periódicas do Tribunal 
do Júri: 

 
N° NOME OCUPAÇÃO 
1 ACIR RAIMUNDO PEREIRA INDUSTRIAL 

2 ADRIANE CONTTE FIORESE 
DEBASTIANI SECRETÁRIO,ESTENÓGRAFO,DATILÓGRAFO, 

3 ADRIANE GOMES FARIAS DONA DE CASA 
4 ANA LUCIA JESUS DE AMORIM DONA DE CASA 
5 ANA ROSA PUPO DONA DE CASA 

6 ANA TEREZA MARTINS DO 
NASCIMENTO RIBEIRO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

7 ANDRE FERREIRA DOS SANTOS GARÇOM 
8 ANDREIA APARECIDA SALTON PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 
9 AURI ANTONIO CREMONINI OUTROS 

10 CARLA ALESSANDRA AFINOVICZ ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

11 CARMELINDA LUISA MILANI DE 
PAULA 

PROFESSOR DE ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO 
GRAUS 

12 CELIA LOPES COENI AGENTE DE SAÚDE E SANITARISTA 
13 CLEONICE MARIA LOCH KOPPER AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS 
14 CLEONICE SCHENKEL OUTROS 

15 CLEONIR DA SILVA DE JESUS VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA 

16 CRISTINA RIEMER CHERNAKI 
PASSADOR 

PROFESSOR E INSTRUTOR DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

17 DELCIO WEBER TÉCNICO EM AGRONOMIA E AGRIMENSURA 

18 DELVIRIO ALVES DOS ANJOS VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA 

19 DENIZE MAIER MARCOVICZ DONA DE CASA 
20 DEOSDETE EVANGELISTA DA SILVA ECONOMISTA 

21 DULCILENE TSCHINKEL ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

22 EDER SANDRO SANTO CAIONI SACERDOTE OU MEMBRO DE ORDEM OU SEITA 
RELIGIOSA 

23 EDSON APARECIDO DOS SANTOS PROFESSOR DE ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO 
GRAUS 

24 ELIANE SALES DE OLIVEIRA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

25 ELIEZER BECKER PROFESSOR DE ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO 
GRAUS 

26 ELVINO ELLY SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 
27 ESMERALDA DOS SANTOS DIAS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

28 ESTER ALVES DA ROSA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

29 FABIANA DELARMI DONA DE CASA 
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30 FABIANE CISCON DA FONSECA DONA DE CASA 
31 FERNANDO GUSTAVO STADNIK COMERCIANTE 

32 FLAVIA CRISTINA DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

33 FRANCISCO DE ASSIS P.  DO 
NASCIMENTO OUTROS 

34 GABRIELA MUNIK HEEP ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

35 GEAN PACHECO ALCANTARA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

36 GEISIANY ALVES FEITOZA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

37 GESSICA MARCOMINI SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO 
38 GILMAR SANTOS CARNEIRO JUNIOR OUTROS 
39 GISELI VINCENSI CADORE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

40 GISLAINE APARECIDA NOETZOLD ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

41 GISLAINE RAVANELO VARELLA MANICURE E MAQUILADOR 
42 GIZELE VIVIANE PAULI ODONTÓLOGO 

43 HUMBERTO APARECIDO COLEONE PROFESSOR DE ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO 
GRAUS 

44 ILSON ROBERTO CLEMENTE TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
45 IRMA CLARA TOMAZELLI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS 

46 IVAN PERAZOLI ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

47 JAISON CARLOS BERTOL DESPACHANTE 
48 JALMIR JOSE DOS SANTOS JARDINEIRO 

49 JEAN RAUL HEMANN ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

50 JORGE RODRIGUES DA SILVA FILHO OUTROS 
51 JOSIAS DOS SANTOS PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 
52 JULIANA CHIELE DONA DE CASA 
53 KÉSIA CARDOSO DA SILVA DONA DE CASA 
54 LEIA QUEIROZ DONA DE CASA 

55 LEIDIVANE SILVA SEDLACEK VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA 

56 LEONARDO PERUZATTO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

57 LETICIA AMORIM ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

58 LIGIA MARIA ANDRADE DE ABREU 
DANTAS OUTROS 

59 LUCAS FREIRES VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS 
60 MAILCE BRAGA DE OLIVEIRA SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO 

61 MARIA MARTA AFINOVICZ PROFESSOR DE ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO 
GRAUS 

62 MARIBONE WANDA WEISS OUTROS 
63 MAURO RIBOLDI PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 
64 MICHELLE BOTTEGA PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

65 MIRIA QUEIROZ ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

66 MIRIAN QUINALIA COMERCIANTE 
67 NADIA AUGUSTA KORB LEITE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

68 NELITA TEREZINHA 
MORSCHBERGER DONA DE CASA 

69 NEUSETE WEBER SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO 
70 NILVANIA DOS SANTOS FELICIO DONA DE CASA 
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71 OLINDA WAECHTER SENA SECRETÁRIO,ESTENÓGRAFO,DATILÓGRAFO, 

72 OLÍVIA ROBERTA GRADE ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

73 PATRICIA SIMON ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

74 PEDRO JOSE GUARNIERI OUTROS 
75 PRISCILA GONCALVES RODRIGUES AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS 
76 RAFAELA CARFANE ZOCAL ODONTÓLOGO 

77 RAIANI FERREIRA DOS SANTOS ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

78 RANIELLI CARDOSO DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

79 RAQUEL CRISTINA MEGIOLARO AGENTE ADMINISTRATIVO 
80 RICARDO SIMONI AGENTE ADMINISTRATIVO 
81 ROSANGELA MAKOVSKI OUTROS 

82 ROSEMEIRE LUZIA NERY DE SOUZA 
FERLER PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 

83 ROSENEI KOBELISKI DE MOURA PROFESSOR DE ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO 
GRAUS 

84 ROSIVALDA DOS SANTOS FERREIRA PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

85 ROZENEI DA CONCEICAO FERREIRA 
DOS SANTOS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

86 ROZENILDO RODRIGUES DOS 
SANTOS 

OPERADOR DE IMPLEMENTO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA 

87 RUBENS CISCON DA FONSECA OUTROS 
88 SALVADOR CORREIA FARIAS OUTROS 
89 SANDRA RIGGO DOS SANTOS PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 
90 SILMARA DE PAULA BERTOL PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 

91 SINDIA CRISTINA TAMANHO CENCI PROFESSOR DE ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO 
GRAUS 

92 SINTIA APARECIDA LOPES RANGEL ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

93 SONIA AMANCIO DE SOUZA SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO 

94 SUELI ANSELMO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

95 TAINARA DE OLIVEIRA PUPPO ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

96 THIAGO JOAQUIM SCHILES SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

97 VALDIRENE CORREIA PROFESSOR DE ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO 
GRAUS 

98 VANDERLEIA CEOLIN OUTROS 

99 VIVIANE KOVALESKI VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA 

100 WILLIAN NAZARIO DE OLIVEIRA ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS 

 
Neste passo, nos termos da lei de regência, transcrevem-se os artigos 436 a 446 do Código de 
Processo Penal:  
 
“Art. 436.  O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores 
de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.  
§ 1o  Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em 
razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau 
de instrução.   
§ 2o  A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) 
salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado.   
Art. 437.  Estão isentos do serviço do júri:   
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I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;  
II – os Governadores e seus respectivos Secretários;          
III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras 
Distrital e Municipais;   
IV – os Prefeitos Municipais;   
V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública;  
VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública;   
VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;   
VIII – os militares em serviço ativo;  
IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa;   
X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.   
 
Art. 438.  A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política 
importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, 
enquanto não prestar o serviço imposto.   
§ 1o  Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, 
assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no 
Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins.   
§ 2o  O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade.  
  
Art. 439.  O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e 
estabelecerá presunção de idoneidade moral.   
 
Art. 440.  Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, 
preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante 
concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou 
remoção voluntária.  
  
Art. 441.  Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que 
comparecer à sessão do júri.   
 
Art. 442.  Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a 
sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 
(dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. 
   
Art. 443.  Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado 
e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos 
jurados.  
  
Art. 444.  O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, 
consignada na ata dos trabalhos.   
 
Art. 445.  O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável 
criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados.  
  
Art. 446.  Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às 
dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste 
Código”.   
Eu, Ricardo Shinohara, que o digitei.Feliz Natal-MT, 27 de novembro de 2018. 
 
Juliano Hermont Hermes da SilvaJUIZ  PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI 
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      ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE GUIRATINGA 
              

EDITAL N. 01/201 
 
O Excelentíssimo Doutor Aroldo José Zonta Burgarelli– Juiz de Direito Diretor do 
Foro da Comarca de Guiratinga/MT, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no Provimento 16/2016/CM, de 27/07/2016, torna público, para ciência dos 
interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas 
físicas na área de psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste 
edital.  
  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
  
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas físicas para atuar 
na área de psicologia, conforme o quadro do Anexo III.  
 
1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade da 
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.  
 
1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos servidores Danila de 
Moraes Dourado - matrícula 12177 e Alcir Joaquim dos Anjos - matrícula 6857, sob a 
presidência do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Guiratinga.  
  
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:  
  
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:  
 
a) divulgação do edital;  
b) inscrição dos interessados;  
c) análise da documentação e do currículo;  
d) divulgação dos interessados habilitados;  
  
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
  
3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Central de Administração do 
Foro da Comarca de Guiratinga/MT, na Av. Rotary Internacional, n.º 1525, Santa Maria 
Bertila, a partir de 03/12/2018 a 14/12/2018, das 12h00min às 19h00min, 
considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse 
período.  
 
3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.  
 
3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
para credenciamento de profissionais, o direito de excluí-lo do processo seletivo por 
preenchimento incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem como em virtude da 
ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual 
responsabilidade penal.  
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4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO  
  
4.1. São requisitos para o credenciamento de Psicólogo, de que trata o Provimento 
16/2016-CM:  
 
I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;  
 
II. Ser maior de vinte e um (21) anos;  
 
III. Não possuir antecedentes criminais.  
 
IV. Ser bacharel em Psicologia, por instituição devidamente reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional de Psicologia (CRP);  
  
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
  
5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a seguir, até no ato 
da inscrição, na Central de Administração da Comarca de Guiratinga/MT: 
 
I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;  
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal;  
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior. 
V - cópia autenticada dos títulos e documentos exigidos no item 4, inc. IV e V, e item 6 
deste Edital. 
VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato. 
VII - atestado de sanidade física e mental;  
VIII - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras 
estabelecidas neste Provimento (Anexo I);  
IX - declaração de parentesco (Anexo II);  
X - duas fotografias 3x4 recentes.  
  
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
  
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da Comarca de 
Guiratinga do Estado de Mato Grosso, sendo a nota composta da seguinte forma:  
 
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, 
não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.  
 
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,5 (meio) ponto a cada ano 
de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos.  
 
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá 
ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.  
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6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 
graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte:  
 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;  
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;  
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto;  
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não 
seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto;  
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto, uma única vez.  
  
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) 
pontos previstos.  
  
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não 
se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.  
  
6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos 
neste edital.  
  
6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que 
tiver:  
  
a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003;  
 b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do 
Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;  
 c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o 
subitem 6,1,2;  
 d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste 
Edital.  
  
6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das 
condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas 
reivindicações posteriores nesse sentido.  
  
6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento 19/2014/CM.  
  
7. DO CREDENCIAMENTO  
  
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos 
termos do Provimento 16/2016/CM.  
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7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.  
  
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
  
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas 
especificadas pelo Provimento 16/2016/CM.  
  
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos.  
  
Guiratinga/MT, 27 de novembro de 2018. 
  
 
           
Aroldo José Zonta Burgarelli 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ANEXO I 
 

  
DECLARAÇÃO  
  
 
____________________________________________________________

__________, ______________________(nacionalidade), portador(a) do 

CPF n.º____________e RG n.º______________, declaro que tomei 

conhecimento do inteiro teor do Edital n.º 01/2017/DF e do Provimento 

16/2016/CM, relativo ao processo de habilitação destinado ao 

credenciamento de profissionais na área de Fisioterapia e Psicologia 

para prestação de serviços na Comarca de Guiratinga, Estado de Mato 

Grosso, que concordo com as regras estabelecidas e que são 

verdadeiras todas as informações por mim fornecidas.  

  

Guiratinga/MT, _____ de _____________de 2018. 

 

 

_______________________________ 
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ANEXO II  
  
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  
 

NOME DO CANDIDATO(A) : 
 
 
 

CPF: RG: CÔNJUGE: 
 
 

  

 
PAI: MÃE: 

 
 

 

 
COMARCA A SER CREDENCIADO(A):  GUIRATINGA/MT 
 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 
AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES 
QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER 
JUDICIÁRIO?  

(      )SIM                                             (      )NÃO 
 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 
PARENTESCO SETOR 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, 
CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 
DATA ASSINATURA 
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ANEXO III  

 
  

QUADRO DE VAGAS  
 
 

COMARCA DE GUIRATINGA/MT 
 

PROFISSIONAL 
CREDENCIADO 

 

VAGAS 

PSICÓLOGO 1 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 
 

EDITAL nº 005/2018-DF 
 

O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de 
Porto Alegre do Norte/MT, no uso de suas atribuições legais e,  

 
 

CONSIDERANDO que o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do E. 
Tribunal de Justiça, com o objetivo de oportunizar o estágio de estudantes de nível médio 
e superior, aliado a necessidade de auxílio na prestação jurisdicional, autorizou esta 
Comarca a realizar processo seletivo de recrutamento de estagiários; 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 Torna pública a abertura do Processo Seletivo para o recrutamento de 07 (sete) 
estagiários de nível superior, na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, bem como a 
formação do cadastro de reserva. 

 
1.2 O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo com o Edital n.º 
014/2012/GSCP, de 16.5.2012, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 
8.813, em 17.5.2012. 

 
1.3 Os estagiários farão jus a uma bolsa-auxílio no valor de R$ 920,84 (novecentos e 
vinte reais e oitenta e quatro centavos), para estudantes de nível superior, sendo ainda 
assegurado a todos os estagiários o auxílio transporte no valor de R$ 158,40 (cento e 
cinquenta e oito reais quarenta centavos). 

 
2. DOS REQUISITOS PARA O ESTÁGIO  

 
2.1 Estar frequentando o ensino regular em instituições públicas ou privadas de educação 
superior. 

 
2.2 Os candidatos de nível superior deverão estar regularmente matriculados em 
Universidades ou Faculdades de Mato Grosso, reconhecidas pelo MEC, bem como 
cursando, no mínimo, o terceiro semestre de Direito ou o segundo semestre dos demais 
cursos, relacionados no edital nº 014/2012/GSCP. 

 
2.3 A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão elaboradas de acordo com o 
conteúdo programático constante nos Anexos deste Edital. 

 
2.4 A Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório, conterá 40 (quarenta) questões, 
sendo atribuídos 2,5 (dois vírgula cinco) pontos para cada uma. Contendo 04 (quatro) 
alternativas: a, b, c, d. Será admitida a saída dos candidatos após o período de 01h30 contada do 
inicio da prova. 

 
2.5 Para os candidatos do curso de Direito, a prova consistirá em 10 (dez) questões de 
Português, 10 (dez) de Noções de Informática, 20 (vinte) de Noções de Direito (Constitucional, 
Civil, Processual Civil, Penal e Processual Penal). 
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2.6 Para os candidatos dos demais cursos de nível superior, a prova consistirá em 10 (dez) 
questões de Conhecimentos Gerais (Atualidades), 10 (dez) questões de Português, 10 (dez) de 
Raciocínio Lógico e 10 (dez) de Noções de Informática. 

 
2.7 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será admitida qualquer rasura, 
aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper ou similar) ou apagamento através de borracha 
ou similar, sendo computada como errada a questão com tais ocorrências. 

 
2.8 Na data de início do estágio o estudante deve ter a idade mínima de 16 (dezesseis) 
anos completos. 

 
3. DA INSCRIÇÃO 

 
3.1 As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas exclusivamente na Central de 
Administração do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, situada na Rua 16 
Quadra 20, Loteamento Santos Dumont, nesta cidade e Comarca, no período de 
29/11/2018 a 05/12/2018, no horário das 13h às 18h. 

 
3.2 As informações prestadas na solicitação da inscrição serão de inteira responsabilidade 
do candidato, com a exclusão do referido processo o candidato que prestar informações 
ausentes de veracidade. 

 
3.3 Não haverá cobrança da taxa de inscrição. 

 
4. DAS VAGAS 

 
4.1 As vagas serão preenchidas conforme o quantitativo a ser informado pela Divisão de 
Estágio Curricular do Departamento de Recurso Humanos do Tribunal de Justiça.    

 
5. DA REALIZAÇÃO DO EXAME 

 
5.1 O exame de seleção será aplicado para todos os candidatos na data provável de 16 de 
dezembro de 2018, das 08h às 11h. A confirmação da data e as informações sobre o 
local da prova serão divulgadas oportunamente, após o encerramento das inscrições. 

 
Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo seletivo no Edital 
n.º 014/2012/GSCP. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 
futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital. 

 
Porto Alegre do Norte/MT, 28 de novembro de 2018. 

 
 

Daniel de Sousa Campos 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL SUPERIOR (Administração, Ciências Contábeis, 
Economia e Tecnologia da Informação) 
 
PORTUGUÊS 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
CONHECIMENTOS GERAIS (ATUALIDADES) 
 
 
 
 

ANEXO II 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - NÍVEL SUPERIOR – DIREITO 

PORTUGUÊS 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

NOÇÕES DE DIREITO (CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, PENAL E 

PROCESSUAL PENAL) 
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ANEXO IV 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 
 
INSCRIÇÃO N.º    Data do Recebimento: 

Nome do Candidato: 

Identidade: Órgão Expedidor: Data de Expedição CPF: 

Título de Eleitor: Zona Seção 

Data de Nascimento: Estado Civil: Sexo: M (     ) F (     )  Canhoto (    )       Destro (    ) 

Filiação: 

Endereço Residencial: 

 

Telefone Residencial Telefone Celular 

email: 

Instituição de Ensino:  

Nível de Instrução:      

Médio (     )       Superior (      ) 

Cidade: UF: 

Curso: 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para estágio no Fórum da Comarca de Porto 
Alegre do Norte, exigido pelo Edital nº 007/2015-DF e Edital nº 014/2012/GSCP-TJMT e a elas me sujeito 
integralmente. 
 
 
 

assinatura do(a) candidato(a) 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 
 
Inscrição nº:  
 
 
Nome do Candidato: ________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Porto Alegre do Norte-MT, ______/______/______ 
 
 
 

____________________________________ 
assinatura do responsável pela inscrição 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RIO BRANCO 
 

 
EDITAL N° 10/2018/DF 

 
Torna público o RESULTADO FINAL, dos classificados do II Processo Seletivo com 
a finalidade de cadastro de reserva de pessoas físicas na área de Psicologia, cujo 
procedimento obedecerá às regras estabelecidas no edital 04/2018.  

 
CARGO DE PSICOLOGO 

 
Classificação Nome Pontuação 

1 CRISTIANO DOS ANJOS LOPES 5,75 
2 FRANCIANE SILVA LOPES 4,05 
3 MILENE RIGONI MANEA 0,25 
4 KATIANE EMANUELE F. DA SILVA 0,85 
5 JACKELINE FERNANDA DA SILVA 0,25 
 MONICA DE ALMEIDA NÃO PONTUOU 
 RAYANA ÍRYS CORBELINO BARROS ELIMINADA 

Apresentou 
documentos em 

desconformidade com 
os  exigidos no item 5 

– 5.1 – III do edital 
04/2018-DF 

 RENATO FERNANDES DA SILVA ELIMINADO 
Restrição de 

participação no 
certame, conforme as 
regras do art. 12 do 

Provimento 16/2016-
CM e Edital 4/2018-

DF 
 JURACI CARDOSO DE SÁ SILVA ELIMINADA  

Não apresentou 
documentação 

exigida no item 5 do 
edital 04/18 

 
Rio Branco/MT, 28 de novembro de 2018. 
 
                                                                     
DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO ROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RIO BRANCO 

 

 

 

EDITAL N° 11/2018/DF 

 

 

Torna público o RESULTADO FINAL, dos classificados do II Processo Seletivo com 

a finalidade de cadastro de reserva de pessoas físicas na área de Fisioterapia, cujo 

procedimento obedecerá às regras estabelecidas no edital 03/2018.  

 

 

CARGO DE FISIOTERAPEUTA 

 

 

Classificação Nome Pontuação 

1 MARCELO VALENTIM FIM 5,75 

 ZAIRA QUELIA DA SILVA DUTRA ELIMINADA 

Apresentou 

documentos em 

desconformidade com 

os doc. Exigidos no 

item 5 – 5.1 – III do 

edital 03/2018-DF 

 KELLY VERONEZ DOS SANTOS ELIMINADA 

Apresentou 

documentos em 

desconformidade com 

os doc. Exigidos no 

item 5 – 5.1 – III do 

edital 03/2018-DF 

 

 Rio Branco/MT, 28 de novembro de 2018. 

                                                                     

 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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